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ة من الوبأء، ا

 
شد وطأ

 
إن االستبداد داء ا

ذّل للنفوس من السؤال. 
 
 "تخريبأ من السيل، ا

 عبد الرحمن الكواكبي

 انقسامٍ !
ُ
 حربٍ وهول

ُ
 .... جحيم

ٍّ
ل تنظيم كردي

ّ
 يف ذكرى تأسيس أو

في الرابع عشَر من حزيرزران الزيز ر   

مّرِت الذكرى الث منُة والزمزمز زون لزِز  زرزِ  

ل ِنظرٍم  ر  ي كرد  في  ورر  على رزد  أوَّ

نمبٍة من المثقفرن والمِنوررن الزكزرد  الزذرزن 

حزمزلزوا رارززة الزنزازز ِل دفز عز   عزن الزويززود 

القومي الكرد  والحقِّ في حر ٍة حرة كررمة. 

أولئك الذرن  عوا ي هدرن لرفع الظزلزم الزذ  

لحَق ب لكرد بفزعزل ِزنز مزي الزفزكزر الزعزروبزي 

الزمزِززعزر  عززلزى َرززِد ُرّوادك الززذرزن ِززنزّكززروا 

لويود وحقوق شزعزٍ  م ز لزٍم رزعزرز  عزلزى 

ِمَّ إلح قه ب لدولة ال زوررزة الزنز شزئزة أراه  

بعرد الحزر  الزعز لزمزرزة اثولزى إثزَر ِزر زرزم 

بركزو  -الحدود الدولرة بموي  اِف قرة   رك 

 ززرززئززة الوززرززت  دون إرادة شززعززوبزز زز   ثززم 

م ر ِت ال لع ُت العروبرة المشبعزُة بزنزيعزة 

 2اإلقو ء     اال ِعالء والِح مل  ر   ِت 

 جمزرة داعشية وحشية يف كوباني
  بزدأ مزيزرمزو داعز  5102حزيرزران  52في ال  ع ت اثولى من روم الممزرز  

المِ للرن غدرا  إلى دامل مدرنة كوب ني الراقدة في نوٍم ه دئ  ب رِك   يزرائزم وحشزرزة 

اد المدنررن من ري ل ون  ء وأعف ل وكب ر ال ن  م ِمزدمزرزن ال زرزو  وال زكز كزرزن 

وكزذلزك  وأ لحة فردرة وقنص في القِل والزذبزو واعزالق الزروز ص بشزكزل عشزوائزي 

 ر رات مفممة  مم  أث رت ال لع برن اثه لي  ف  ِزنزفزرت قزوات الزحزمز رزة واث ز رز  

وري ل كوب ني واندلعت اشِب ك ت عدردة وبدأ عرران الِح لز  بزقزوز  الزمزواقزع الزِزي 

  6ِمركيت فر   ميموع ت داع   حرث ِم ِمشرع على مدار ثالثة أر م             

حزب الوحـدة يتقدم للحصول 
 على الرتخيص القانوني

بعد مداوالت وايِم ع ت ِش وررة أعلن حي  

الوحـدة الدرمقراعي الكرد  في  ورر  قرارك عبر 

 02025102بالغ للينة ال ر  زرزة وزدر بزِز ررز  

ارورة ا ِكم ل اإليراءات الق نونرة لزلزحزوزول ب

على الِرمرص الاليم بزمزويز  قز نزون اثحزيا  

الو در عن اإلدارة الذاِرة الق ئمة  وذلك ان زيز مز   

مع ِوي  ِه ال ر  رة وم ِليم ت العمل ال رز  زي 

واليم هرر  العلني  في ظل موقفه االرزيز بزي مزن 

 االدارة وارورة حم رِ   وِعورره  وإغن ئ  .

هذا وقزد ِزقزدمزت لزيزنزة مشزكزلزة لز زذك الز ز رزة 

ب لوث ئق المعلوبة إلى لينة اثحيا  في مزقز عزعزة 

 وررز   ثيزل  -عفررن لإلدارة الذاِرة الدرمقراعرة

الحوول على الِرمرص الق نوني لزلزحزي   ومزن 

المِوقع أن ِودر ال رئة الِنفرذرة للمق ععة قرارهز  

  الحق  .

 للحرية واإلنسانية
ٌ
 حترير تل أبيض )كري سبي( انتصار

بعد ِحررر منعقة كوب ني ومالل ش ر حيرران اليز ر   حزقزقزت وحـزدات حزمز رزة 

وبمش ركة بعض فو ئل الير  الحّر وب ع ء يو  ف عزل  YPG – YPJالشع  والمرأة 

من قوات الِح ل  الدولي المن هض لزإلرهز    انزِزوز رات بز رية عزلزى اثرض فزي 

مع ردة ميموع ت داع  اإلره برة  بدءا  من ررفي  ر  كز نزرزه وِزل ِزمزر  ومزرورا  

بيبل كيوان والقرى المِ ممة لمدرنة الح كة  لِِوج بإعالن ِحررر ك مل منعقزة كزر  

شم ل مح فظة الرقة   حزرزث رزويزد فزرز ز  مزعزبزر حزدود   - بي )ِل أبرض( الحدودرة 

 7وبمالحم بعولرة          25106 26 02ر مي مع الي رة ِركر   وذلك روم االثنرن 

 "صورة من مجزرة كوباني-براءة الطفولة بين أنياب وحوشٍ مفترسة "
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 في ذكرى ... تتمة

والِمرري العنور  والِ مر  والِذور  بحق 

الكرد وعمِ  هورِ م ومحِو دورهم المش زود 

 له في بن ء الدولة ال وررة.

مرة  أمرى  ِمرُّ هذك الذكرى  وال ِزياُل 

 ورر  وعن   وشزعزبز    ِزعزرزُ  يزحزرزَم حزرٍ  

ز ز   َِ عبثرة مدّمرة  رِحّمُل نظ ُم البعث م ؤولر

اثولى  ِقوُده  وِ ّذ  أُواَره  الروم موز لزو 

دولززرززة واقززلززرززمززرززة. هززذك الززحززرُ  الززِززي راَ  

ُِ   حِى اآلن م  رق رُ  الـز  ألز   011احر

مززواعززن وأعززدادة كززبززرززرة مززن الززيززرحززى 

َد م  رربو عن  ملزرزون  0522والُمع قرَن  وُشرِّ

مواعن  زور  عزن م زكزنزه ودرز رك دامزل 

البالد وم ري   بحث   عن اثم ن  ن هرك عزن 

الدم ِر الكزبزرزر الزذ  لزحزَق بز قزِزوز د الزبزالد 

وبنرِ   الِحِرة  ن هرك عن ِفشي الكثزرزر مزن 

اثمراض النف رة وااليِم عرة النز يزمزة عزن 

زكزو  ال زوررزرزَن  َِ هذك الم   ة الِي ال ِزياُل 

بنرران   الملِ بزة. والزِزي اشزِزّدتس وِزو زعزتس 

ُِ   مالل ال زنزِزرزن اثمزرزرِزرزن ب زبز   م  ح

ِعثر الميِمع الدوليِّ في إري د حزل  زرز  زي 

 ل  .

كر أنَّ ِ مرر هذا الحّل قد   هَم  يدررة ب لذِّ

في ِعقرد القارة وير دة ِش بزكز ِز ز  إلزى حزد  

بعرد  فدملتس قوى يدردةة كِنظزرزمزي الزقز عزدة 

وداع  اإلره بررزن وغزرزرهزمز  عزلزى م ز ر 

الحر  الدائزرة مزنزذ مز  رزيرزد عزن اثربزعزة 

أعوام  ال عالقة ل   ب لثورة ال وررة ال لمرزة 

وأهداف    لِيرَد العرَن بلة  واثوا َع ِعقزرزدا . 

لزِزالقزي أعزرز   وكم  أّكَد مشروُع رؤرزِزنز   

المع راة الوعنرة و ِوحرد الو  الزكزرد  

في  ورر   فإن الحلَّ ال ر  يَّ ل زذك الزمز  ز ة 

ربقى ال زبزرزُل اثوحزُد لزلزمزروج مزنز ز  عزبزَر 

مؤِمٍر دولي  بزرعز رزة اثمزم الزمزِزحزدة عزلزى 

ق عزدة االلزِزيام بزوثز ئزق ومزقزررات مزؤِزمزر 

الِي ِزقزازي بزِزشزكزرزِل هزرزئزة حزكزٍم  0ينر 

انِق لرٍة بك مِل الوالحزرزة  وأن ر زبزَقزه عزقزُد 

مؤِمٍر ع ٍم للمع راة الوعزنزرزة ِزِزفزُق عزلزى 

مزز رعززة عززررززٍق لززلززمززالص مززن اإلرهزز    

وِحدُد مزالمزَو  زوررز  الز زد الزِزي رزنزشزُدهز  

ال وررون بكلِّ أعر ف م ومش رب م  وِوزوُن 

كزرامزِز زم وحزررز ِز زم وحزقزوقز زم عزلزى قززدم 

 الم  واة.

في الم م  عشَر مزن الشز زر الزيز ر   

ِمّكنتس وحداُت حم رة الشع  وقزواُت غزرفزة 

برك ن الفرات إلى ي ن  كِز ئزَ  أمزرى مزن 

الير  الزحزّر  وبزِز زعزرزٍة يزورزة مزن قزواِت 

الِح ل  الدولّي من ِحررر مدرنة كر   زبزي 

)ِل أبرض(  بعد ِحررره  لمن عَق ه مزة فزي 

رر   ر  كز نزرزه )رأ  الزعزرزن(  ووزلزتس 

حِى يبل عبدالزعزيرزي)كزيوان(  مزن ريز  

ِنظرم داع  اإلره بي  وب َعتس  زرزعزرِز ز  

على الزمزعزبزر الزحزدود  اال زِزراِزرزيزي مزع 

ِركر   إثَر إلسح ِق ال يرمة بداع  الذ  ِزرَك 

يثَث قِزالك فزي  ز حز ت الزقزِز ل  مزمز  أثز ر 

حفرظة الرئر  الِركي ري  عر  أردوغ ن 

الذ  اِ َم الِح ل  الدولي والزقزوات الزكزردرزة 

الِي ووَف   ب إلره برزة بزمزمز ر زة ) زرز  زة 

الِع رر العرقي بزحزق الزعزر  والزِزركزمز ن( 

واإلقدام عزلزى عزرِدهزم مزن أراز زم ويرع 

الكرد بدال  عنز زم)،(  وكزذلزك لزفز ز   فزقزد 

ِن غم أوزحز   بزعزض اثقزالم مزن الزو زع 

الززعززروبززي مززع مززعزز   أردوغزز ن  لززِززنززفززَث 

 ززمززومزز زز  عززبززر و زز ئززل اإلعززالم مززكززررة  

ا عوانِ   المشرومة الِي ِيعم بز ّن الزكزرد 

رقومون ب ر  ة ِع رر عرقي بزحزق الزعزر  

والززِززركززمزز ن فززي ِززل أبززرززض  ورززقززومززون 

بِ يررهم وحرق بروِ م،. وذلك ب رة ِز لزرز  

الرأ  الع م العربي والدولي اد الكرد... إال 

أّن بززعززض اثمززوة مززن قزز دة الززِززنززظززرززمزز ت 

الِركم نرة والن شعرن العر  ومثزقزفزرز زم مزن 

أوح   الامرر الحيِّ المويزودرزن بز لزقزر  

مززن مززواقززع الززعززمززلززرزز ت  وكززذلززك الززمززروززُد 

ال ور  لحقوق اإلن  ن المعرو  بزمز زنزرزِزه 

قد فنَّدوا هذك المياعم واالفِراءاِت الِزي ُرزراُد 

من   ملُق فِنٍة عنوررة  برن الكرد والزعزر  

والِركم ن ِؤد  إلى مزلزق مزيرزد مزن حز لزة 

الفواى واالاعرا  ِفاي لزحزرٍ  أهزلزرزة 

قد ِشفي غلرَل أ ر َدهم في أنزقزرك  وغزرزرهزم 

ززن ال رزررززدوَن الززمززرزَر لززلززكززرد ولززلززشززعزز   مزمَّ

 ال ور  بعموم أعر فه،.

إنَّ ِحررَر كر   زبزي )ِزل أبزرزض( مزن 

 رعرة الِنظرم اإلره بي رعدُّ انِو را  للُكـزرد 

أن رحظى هذا  وعموم ال ورررن  وك ن ري ُ 

اإلني ُي بدعِم وم  ندِة كلِّ الثزوار والز زرز رى 

في  ورر   ولزرزَ  مزثزل مز  يز ء فزي بزرز ن 

و در عن بعض الكِز ئز  الزعز زكزررزة الزِزي 

ِمّولُ   وِحرُك   ي  تة اقزلزرزمزرزة  ِزِز زُم فزرزه 

قواِت حم رة الشع  بنزعزوِت االنزفزوز ل ومز  

ُد ب لث ر واالنِق م  ب لزِزرافزق مزع  ش به  وِِوعَّ

ِوززررززحزز ٍت شزز ئززنززة مززن بززعززض أعززرا  

المع راة ال ر  رة الِزي أقزلُّ مز  ُرزمزكزُن أن 

ُرق َل فر   ب ن   بعردةة عن الم ؤولرة  وِز زدُ  

 إلى إث رة الكراهرة والِوِراِت.

إال أن الززِززنززظززرززَم اإلرهزز بززيَّ الززمزز ززيوَم 

ب لِع ون والِن رق مزع أو ز ع ِزركزرزة ِزكزّن 

العداَء الشزدرزد لزلزُكزـزرد وقازرزِز زم الزقزومزرزة 

الدرمقراعرة  ع َد إلى ُمكرك وعبزعزه الز ز در  

حرث ِ للتس ميموعةة م زلزحزة مزن قزعزعز نزه 

 52المِنكرة بلب   الير  الزحزّر فزيزر رزوم 

حيرران إلى مدرنة كوب ني المحررة بز لزقزر  

من المعبر الحدود  برن  ورر  وِركزرز  بزعزد 

ِفيرره  ل ر راٍت مفزمزمزة  وبزدأت بزإعزالق 

الن ر على الزمزدنزرزرزن فزي الشزوارع بوزورة 

عشوائرة واقِحمت من يل المواعنرن لِزمزلِّزَ  

الززرعزز  والززمززوت  كززمزز  ارِززكززبززتس مززيززيرة  

دتس  مززرّوعززة فززي قززررززة )بززرْ بززوعزز ن(  أوس

الززحززمززلززة الزز زز درة ِززلززك بززحززرزز ة الززمززئزز ت مززن 

المواعنرن العّيل  لرارَ  الِنظرُم اإلرهز بزي 

بذلك يررمة أمزرى إلزى  زيزلّزِه الزمزِزوحز  

الدمو . وقزد ِزرافزقزت هزذك الزيزررزمزة بشزن 

الِنظرم ل يوم مب غٍت على مدرنزة الزحز زكزة  

حرث دملتس قزعزعز نزه حزيَّ الزنزشزوة الز زربزي 

لِم ر  فره إيراَم    مم  دفَع بز لزكزثزرزر مزن 

الع ئالت إلى النيو  ووَ  مدرنِي قز مشزلزي 

وع مودا والزدربز  زرزة هزربز   مزن الزعزمزلزرز ت 

 الع كررة وِح شر   من القو  العشوائي.

ل الف يعة ومرارِز ز  ومز  ِزحزرزع  بعد َهوس

بشعبن  من مم عَر يدرٍة ِ ّدُد ويزوَدك وحزرز ة 

أبن ئه  وب رزة ِازرزرزق فزيزوة الزمزال  بزرزن 

أعر   الحركة الكردرزة الزِزي رزِز زلزلُّ مزنز ز  

أعداُء الُكـرد  وللبدء بِرِر  البرت الدامزلزي  

فإننز  نزدعزو اثمزوة فزي الزمزيزلز  الزوعزنزي 

الكرد  وحركة الميِمع الزدرزمزقزراعزي وكزّل 

ال روررن على مولحة شعبن   وأشقز ءنز  فزي 

الحركة الكرد ِ نرة  البحَث الي دَّ والم زؤوَل 

الزكزردرزة  -عن ممرٍج ثيمة العالقة الكردرة 

الِي وولزت حزدَّ الزقزعزرزعزة وِزعزرزُ  أيزواء 

م  ِرات ِنعُ  قزلزوَ  مزن ُرازمزرون الشزرَّ 

لشعبن   وِش لُ   عن أداء م  م   ووايزبز ِز ز  

اث   رة  وِ ِثمره  قوى الظالم والزِزكزفزرزر 

ثهداف   اإليرامرة  وذلك عبر إعالق حزوار 

أمو  وبن ء على ق عزدة االقزِزنز ع بازرورة 

الززعززمززل الززمززشززِززرك  ووززوال  إلززى ِززفززعززرززل 

المريعرة ال ر  رة الكردرة أو بزنز ء مزمزثزلزرزة 

كردرة دون إقو ٍء وِامُّ ممِزلز  اثحزيا  

والفع لر ت الميِمعرة  لِم ر  عمل   بشزكزل 

مززؤ زز زز ِززي  وِززر ززَم ال ززرزز  زز ت الززكززردرززة  

وِن َج العالقز ت الزنزاز لزرزة مزع الزمزكزونز ت 

واثعرا  الِي ِيمعن  ب   قارة مشزِزركزة  

بم  رمدم مولحة شزعزبزنز  الزكزرد  و زوررز  

الم ِقبل  وكي نِزمزّكزَن مزعز   الزوقزوَ  وزفز   

 واحدا  في مواي ة وح  اإلره  .
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بعد أن حققت القوات الكردرزة بزمزشز ركزة 

فو ئل مزن الزيزرز  الزحزّر وإ زنز د عزرزران 

الِح ل  الدولي  انِزوز رات مزرزدانزرزة هز مزة 

وا ِراِريرة في شم ل وشم ل شرقي  زوررز  

على ميموع ت داع  االره برة  في الوقزت 

الززذ  ِززِززمززدد فززرززه بزز لززبزز درززة ويززنززو  الززبززالد 

واليالت ِ رعر عزلزى مزنز عزق وا زعزة مزن 

 ورر  الزعزراق ... لزيز  ِزنزظزرزم داعز  إلزى 

االنِق م وِنفرذ معة ِ للرة غ درة وايزرامزرزة 

المثرل ل    ب لدمول مل ة  إلى مدرنة كوب نزي 

في الم م  والعشررزن مزن حزيرزران  عزلزى 

شكل ميموع ت انِح ررة  لِرِزكز  مزيزيرة 

مروعة بحق المدنررن الُعزيل وبز بشزع وزور 

الذبو والقِل العمد  ِنم عن حقزٍد دفزرزن ِزيز ك 

قرم الزحزررزة والزكزرامزة االن ز نزرزة  دون أّ  

 . وايٍع درني أو أمالقي

ِثبت ِلك اليررمزة مزرة  أمزرى مزدى    

المعر الذ  ِشكله ِنظرم الزدولزة اال زالمزرزة 

)داع ( وأمواِ   من الِنظرم ت الزِزكزفزرزررزة 

على المزنزعزقزة وشزعزوبز ز  والزعز لزم عزمزومز    

وِععي وورة عن حيم الدعم الزذ  ِزِزلزقز ك 

والعقلرة اإليرامرة الِي ِدرره   وهو المزعزر 

اث   ي الذ  ر دد يمرع مكون ت الزمزنزعزقزة 

دون ا ِثن ء. رلع  النظ م ال ور  لعبِه مزع 

داع  وررمي الزحزبزل لزه ورشزيزعزه أحزرز نز   

ع من عق نزفزوذك لزرزِز زرزج ور زِزمزر فزي  ُِو ِّ ل

حروبه المِعددة اليب  ت إلياحزة اآلمزررزن  

فززي م ززعززى ِشززِززرززت وإاززعزز   وززفززو  

المعز رازة وإنز ز ك قزوى الشزعز . كزمز  أن 

بعض أعرا  المزعز رازة ِزرى فزي داعز  

ع مال  م  عدا  إل زقز ع الزنزظز م  فزي الزوقزت 

الذ  اقِنع فره الكثررون أنه ال حّل ع زكزر  

بزرززن الززمززعز راززة والزنززظزز م  والبززد مزن حززلِّ 

 ر  ي ِف واي لفيمة ال وررة. ورغزم أن 

النظ م هو الم ؤول اثول فزي إروز ل الزبزلزد 

إلى هذك الزدريزة مزن الزمزرا   لزكزن ِزبزقزى 

داعزز  وأمززواِزز زز  الززمززعززر اثكززبززر واثول  

رززنززبزز ززي عززلززى الززيززمززرززع مززوايزز ززِززه  وبززكززل 

االمززكزز نزز ت. إذا  وايزز  ومزز زز م مززحزز ربززة 

اإلره   في المنعقة  والِي  زِزعزول ح ز  

ِقدررات العدرد من المراقبرن  ِِعل  عز يزال  

البحث عن الحلول ال زرز  زرزة لزكز فزة قاز رز  

المنعقة  في   ح ت  ورر  والعراق ولزبزنز ن 

والرمن وغزرزرهز   وإرزيز د ِ زورز ت وحزلزول 

ِوافقرة للنياع ت االقلرمرة  ونبذ الِمرري علزى 

أ    العرق أو الدرن أو الع ئفة  والزِزركزرزي 

بشكل أ   ي عزلزى مزبز دئ حزقزوق اإلن ز ن 

ومف هرم الحررة والدرمقراعرة ب ِزيز ك ِز زرزرزر 

أنظمة الحكم اال ِبدادرزة والزفز ز د واإلف ز د. 

وهن  ِقع م ؤولرة كبررة علزى عز ِزق الزقزوى 

الدولرة الكبرى ومؤ   ت المزيزِزمزع الزدولزي 

  .الممِلفة

علزرزنز  نزحزن ال زوررزون اِزمز ذ قزرارات 

يززررززئززة بزز ززرززة ِزز ززرززئززة الززظززرو  إلحززرزز ء 

المف وا ت برزن الزمزعز رازة والزنزظز م وفزق 

الِي ِقاي بِشكرل هرئة حكم  0اِف قرة ينر 

انِق لي بزكز مزل الوزالحزرز ت  ثيزل لزمزلزمزة 

اليرا  ووق  نير  الدم أوال  وإنق ذ م  ِبقى 

مززن مززؤ زز زز ت الززدولززة ومززقززدرات الشززعزز  

والوعن  وذلك ب زد  ِزعزيرزي الزقزدرات فزي 

مك فحة اإلره   وِمددك. وإذا كز نزت الزحز لزة 

الكردرة فزي  زوررز  ِزحزقزق بزعزض الزنزيز   

الن بي على الوعرزد ال زرز  زي والزعز زكزر  

ُِح ر  من الشوفزرزنزرزرزن  اد اإلره    فإن   

واال ززالمززرززرززن الززمززِززشززددرززن وذو  اآلفزز ق 

الارقة  الذرن روي ون    م م نحو الشزعز  

الكرد  وأهدافه المشروعة  ور عون لِشورزه 

 معة ودور وحدات حم رة الشزعز  واإلدارة 

الذاِرة الق ئمة والحركة ال ر  رة الكردرزة فزي 

 ورر  برمِ  . لكن م   ة  مثزل الزِزي وقزعزت 

في كوب ني  ري  أن ِ ي الام ئزر وِزمزض 

اثدم ة والعقول  وِدفع ب ل   ة والزمزثزقزفزرزن 

الززُكززـززرد نززحززو ِززحززمززل الززمزز ززؤولززرززة وِززوحززرززد 

الوفو  وِفعرل المريعرة الكردرزة لزِزعزيرزي 

القدرات الدف عرة وِعورر العمل الدبلزومز  زي 

واالعالمي في م زعزى لزكز ز  الزمزيرزد مزن 

اثودق ء والرأ  الزعز م الزمزحزلزي والزوعزنزي 

والع لمي  وِزعزورزر وإغزنز ء االدارة الزذاِزرزة 

للمن عق الكردرة من مالل حم رِ   واوزال  

ال لبر ت و ّد النواقص وِو رع اإلرزيز بزرز ت 

فززي م ززعززى دؤو  لززِززحزز ززرززن إدارة شززؤون 

الميِمع ولِوفرر مقزومز ت ا زِزمزرار الزحزرز ة 

والعمل  والوقو  مع   للحد من الز زيزرة إلزى 

 الم رج.

 أي درس نتعظ به من مأساة كوباني ؟!

 "سلسلة قبور الشهداء في كوباني  "

 بـــــــــالغ
عقدت اللينة ال ر  رة لزحزيبزنز  حزي  

الوحـدة الدرمقراعزي الزكزرد  فزي  زوررز  

 50-56"ركرِي"  ايزِزمز عز ز  فزي رزومزي 

  يرى مالله ِن ول العدرد 5102حيرران 

مززن الززمززوااززرززع الزز زز مززة  بززرو  مززن 

الم ؤولرة حر ل الواع الراهن واثحزداث 

الززمززِزز زز رعززة  الززِززي ِززِززوالززى عززلززى مززدار 

ال  عة  حرث ِيامن االيِم ع مزع إعزالن 

ِحررر منعقة كر   بي)ِزل أبزرزض( مزن 

قبل وحدات حم رة الشع  وبرك ن الزفزرات 

بدعم يو  من الِح ل  الدولي الزمزنز هزض  

لإلره    وم  رافق هذا الحدث مزن ردود 

  14فعل  لبرة  وِوررح ت مرربة         
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حر ل أوا ع  ر  رة ومزرزدانزرزة  زوررزة 

 –وكردرة أدلى اث ِ ذ محي الدرن شر  آلزي 

 كرِرر حي  الوحـدة الدرمقراعزي الزكزرد  

في  ورر  بمواق  ملزفزِزة  وذلزك فزي حزوار 

أيززرِززه مززعززه وززحززرززفززة رونزز هززي الززنززوزز  

حززيرززران  0  -2  512الززعززدد 2  –ا ززبززوعززرززة 

5102 . 

فحزول ال ز حزة الزكزردرزة قز لف "أمز  فزي 

ال  حة الكردرة الِي هي يزيء مزن  ز حزِزنز  

ال وررة  فإن الني ح ت الِي حققِ   وحزدات 

وِف نرز ز   YPG  –  YPJحم رة الشع  والمرأة 

في الدف ع عن الُكرد والمكون ت اثمرى فزي 

من عق وا عة من مزحز فزظز ت حزلز   الزرقزة 

والح كة  وإفش ل   ل يم ت القوى الِكفرزررزة 

الزِززفززيززرززررززة وموززووزز   داعزز  وأمززواِزز زز   

أا  إلى ذلك الدور الِ ررمي الزذ  لزعزبزِزه 

في إنق ذ حزرز ة عشزرات اثلزو  مزن الزُكزرد 

اإلريدررن إب ن ايِر   داع  لقا ء  نيز ر  

 –  YPGرثبت لزلزقز وزي والزدانزي موزداقزرزة 

YPJ . وأهمرة دوره 

لم ِعد لحيبن  عالقة ب لمزيزلز  الزمزذكزور

)الميلز  الزوعزنزي الزكزرد (  الزذ  أثزبزِزت 

الززِززيززربززة بزز نززه ك ززرززو وِ ززودك مززنزز يعزز ت 

وأمراض حزيبزورزة  ورزِز ز فزت وراء وعزود 

وره ن م  ر على الم رج  مم  يعله رم ر 

الكثرر من ق عدِه الشعبرة ورفِقد الزمزوزداقزرزة 

لدى الكثرررن ممن ك نوا ررِيزون مزنزه دورا  

 بن ء  على ال  حة الكردرة في  ورر ."

وحول عالقِ م ب حيا  م رج االع ررزن 

الكردررن ق لف " ِبري أهمرة ا ِمرار الي ود 

لِعورر العمل المشِرك برن اثحيا  ال بعزة 

TEVو  ENKSبم  فر   حيبن  م رج إع ر  

-DEM وذلززك لززالرِززقزز ء بززه ووززوال  إلززى  

ا ِكم ل أعم له الِحازرزررزة واالعزالن عزن 

ور ِه الن  ئرة في إحدى المزنز عزق الزكزردرزة 

 في الدامل ال ور  ..."

وحر ل لمريعرة الكردرزة أ زرد قز ئزال ف " 

ومع اث   أث رت قلق   عزمزرزقز   لزدى أو ز ٍع 

ف علة في أنقرة الزِزي بزدورهز  أقزدمزت عزلزى 

الفزور بزإيزراء م ز عزي واِوز الت ِزويزت 

بِرِر  لق ء ا ِيوابي في ا ِنبول في الزرزوم 

الم م  ُبعرد ايِم ع الق مشلي   ل  الزذكزر  

حرث حازر الزلزقز ء بزعزض الزقز ئزمزرزن عزلزى 

لزدى االئززِززال  ال ززور    ENKSالزمززيززلزز  

يززرى مززاللززه ِززحززذرززرهززم مززن مزز ززبززة دمززول 

وِزعز مزٍل  TEV-DEMالميل  في شراكة مع 

إري بي مع اإلدارة الذاِرة للمزنز عزق الزكزردرزة 

في شم ل  ورر . فمن رِ بع  زرز قز ت الزعزمزل 

والِحارر الِف قرة دهوك ورِمعن في معز نزي 

فززرحززة االعززالن عززنزز زز  بززيززوانززبززه ال ززرزز  ززرززة 

والقرمرة  ردرك كم هزو مزمزعز  مزن ِ زّرع 

وعّعل ايِم ع ت المريعرة وق مر بعاورِزه 

في مريعرة  ر  رة لُكرد  زوررز   وال رزيال 

 واهم  ."

أم  عن عالقة مكون ت المن عق الزكزردرزة 

ببعا ز  قز ل شزرز  آلزيف "رزيزمزعز زم ِز مزي 

وعر  مشِرك مع أبن ء مكون ت أمزرى مزن 

عرٍ  وِركم ٍن وم رحررن فقزراء وغزرزرهزم  

وهذا م  رثرر حفرظة قوى اال زالم ال زرز  زي 

الززمززِززعززر  وكززذلززك نززظزز م الززبززعززث الززمززشززبززع 

ب لعنوررة والفِزن و زرز  ز ت )فزرق ِ زد(  

را   إلى ذلك بر ن ت ر زمزرزة ِوزدر بزرزن 

الحرن واآلمر عن بزعزض قزرز دات االئزِزال  

المع رض المِمركزي فزي ا زِزنزبزول وبزعزض 

مدن اليوار الِركي  هم م  اث ز   ِز لزرز  

الرأ  الع م اد الحاور الكرد  في شزمز ل 

  ورر  ..."

وعن مشروع الرؤرة الذ  عرحه حزي  

و شر  آلي ق ئال ف " مز  نزبزِز زرزه  الوحـدة واَّ

ون زعززى لززه مزن مززالل مشززروعزنزز  هززذا هززو 

ِش رل الفكر في رؤرة الواقع والمععر ت وم  

هو ممكن عمله بعزرزدا  عزن لز زة الشزعز رات  

ووووال  إلى اعِم د مب درة عملرة محددة في 

اززوء ورقززة عززمززل ِزز ررززمززرززة مززع الززقززوى 

واثعر   اثمرى. وثمة نق ع الِزقز ء عزدرزدة 

مع مشروع حركة الزمزيزِزمزع الزدرزمزقزراعزي  

أبريه ف أن ال مزرز ر  زوى الزحزل ال زرز  زي 

ال ززلززمززي لززفيمززة ال ززوررززة  حززمزز رززة وحـززدة 

البالد  ِحقرق ِز زرزرزر درزمزقزراعزي حزقزرزقزي  

اززمزز ن ِززمززِززع الززُكززرد بززحززقززوقزز ززم الززقززومززرززة 

المشروعة بموي  د ِور حاز ر  يزدرزد  

 مك فحة االره   ... ال ."

أمزز  عززن الشزز ن ال ززور  الززعزز م قزز لف " 

 ورر  الروم ِي د مز  ز ة الزعزوزر  ِ زِزعزر 

فر   وعلر   حرو ة ووراع ت شر ة لر ت 

قوررة اثمد  ِِيه فر   المن م ت مزن  زيء 

إلى أ وأ في اوء ِمّدد اره   ِنظرم الدولزة 

ويززبزز ززة الززنززوززرة لززِززعززلززو رارزز ت الززِززمززلزز  

والِيمت الدرني والِوح  ب فظع أشك لزه فزي 

من عق ب ِت م  حِ   ِفوق نو  ي زرافزرزة 

 وررز   وِزلزقزرزه دعزمز   هز ئزال  مزن شزبزكز ت 

 االره   الع لمي...

إن الشز ن ال زور  شز نة دولزي اقزلزرزمزي 

ب مِر ي  من الم ِبعد يدا  ني   أ  مشزروع 

ِق رمي للبالد  فزقزازرزة اثمزن واال زِزقزرار 

لدى اث رة الدولرة هي اث ز   والزمزنزعزلزق 

في الِع عي مع اثيمز ت  أاز  إلزى ذلزك 

كون النبض ال ور  الزعز م بزكزردك وعزربزه  

بم لمره وم زرزحزرزرزه  ورغزم عزمزق اثيمزة 

الوعنرزة ومز  زرز ز   رزرفزض أ  دعزوة إلزى 

 ِق رم  ورر ."

وامزِزِزم حزوارك بززدعزوٍة نززبزرزلززةف " أدعززو 

ال ورررن أرنم  ك نوا إلى نزبزذ ثزقز فزة الزمزوت 

الِي ريرع   ِنظرم الدولزة داعز  وأمزواِزه  

ومن قبله يرع   و ق ه  نظ م البعث. وأن شد 

اليزمزرزع بز لزمز ز هزمزة فزي ِزعزيرزي الزقزدرات 

الدف عرة لزوحزدات حزمز رزة الشزعز  والزمزرأة  

وذلك وزونز   لزثزقز فزة الزحزرز ة والزِز مزي بزرزن 

مكون ت شعبن  ال ور   ولِِوق  ل ة الحدرد 

 والن ر ورحل ال الم."

 شيخ آيل يف حـوار مع روناهيالنبض السوري يرفض أي دعوة إىل تقسيم سوريا..... 

 نـدوة سياسية في مدينة بون 
عقدت منظمة و زع ويزنزو  ألزمز نزرز  

نـدوة  25102   0/26لحي  لوحـدة بِ رر  

 ر  رة في مدرنة بون  بحاور يمزٍع مزن 

 الم ِمرن.

بدأت الندوة ب لِرحر  بز لزحزازور مزن 

ال ززرززد دلشزز د حززبزز  م ززؤول الززمززنززظززمززة 

والززوقززو  دقززرززقززة وززمززت عززلززى أروا  

الش زداء  ثزم ِزحزدث اث زِز ذ أحزمزد يزِزو 

عاو اللينة ال ر  رة للحي  عن مزيزمزل 

اثوا ع ال رز  زرزة والزمزرزدانزرزة ال زوررزة 

وفي المن عق الكردرة بشكزل مز ص  كزمز  

ِحدث عن مشروع الرؤرزة الزِزي عزرحز ز  

الززحززي  مززؤمززرا   وأيزز   عززن أ ززئززلززة 

الحاور الذرن أغنوا الزنزدوة بزمزدامزالِز زم 

 القرمة.
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لزززقززز ء مزززوقزززع الشزززبزززكزززة اإلمزززبززز ررزززة 

موعفزى مشز رز    "كورد ِررت" مع اث ِ ذ

ن ئ   كرِرر حي  الزوحزدة الزدرزمزقزراعزي  -

 الكرد  في  ورر )ركرِي(

 :أين وصل محور السليمانية؟1س

ف بدارة  أشكركم ييرل الشكزر عزلزى 0ج 

ي ودكم المبذولة في  زبزرزل إروز ل الزكزلزمزة 

الحرة للزرأ  الزعز م. أمز  بز لزنز زبزة ل زؤالزكزم 

اثولف لززرزز  هززنزز ك مززحززور ا ززمززه مززحززور 

ال لرم نرة  وإن ال لرم نرة هي اثمزت الزِزوأم 

ثربرل  وهي مدرنة عزيرزية عزلزى قزلز  كزل 

كرد  غرور كم  هي مدرنة أربزرزل ومز ز بز د 

ودرزز ر بززكززر وقزز مشززلززو وعززفززررززن  وأهززل 

ال لرم نرة وأحياب   ال ر  رة شرك ءة بزرلزمز ن 

وحكومة إقلرم كرد ِ ن امزن كزِزلزة كزردرزة 

برلم نرزة واحزدة فزي بزرلزمز ن دولزة الزعزراق 

االِح د . نحن في حي  الوحدة الدرمقراعي 

الكزرد  فزي  زوررز )رزكزرزِزي( ل زنز  بزحز يزة 

لالنازمز م إلزى أ  مزحزور كزرد زِز نزي مزع 

احِرامن  لليمرع  ثننز  نزرى أن حزيبزنز  هزو 

القوة ال ر  رة الكردرة الرئر رة في المزنز عزق 

الكردرة ومن عق ِوايدك في الدامل ال زور  

ومزز ريززه. وثنززنزز  ح زز  ويزز ززة نززظززرنزز  

نزمزثزُل الزمزع الزوعزنزي -واحِرامن  لكل اآلراء

الكرد  الم ِقل الن بع من موزلزحزة الشزعز  

الكرد  في  ورر   ونعمزل مزع الزمزعز رازة 

الوعنرة ال وررة من أيزل بزنز ء دولزة الزحزق 

والق نون بنظ ٍم درمقراعي برلم ني ِعزدد  ال 

مركي  رقرُّ د ِوُرك بكز مزل حزقزوق الشزعز  

الكرد  وفزق الزعز زود والزمزواثزرزق الزدولزرزة  

وروون ال لم اثهزلزي والزعزرز  الزمزشزِزرك. 

وفي ن ين  هذا  نلِقي مع  ِة أحيا  كردرزة 

شقرقة  وأودرن  مع   عزدة بزرز نز ت مشزِزركزة 

ب  م"أحيا  المريعرة الكردرة في  زوررز ". 

نشكل مع   هذا الزِزمزثزرزل ونزحزِزرم اآلمزررزن  

ونبني العالقز ت الزنزاز لزرزة واثمزورزة عزلزى 

ق عدة االحِرام المِب دل مع يمرع اثشق ء في 

الدامل ال ور  والكرد ِ نزي  ونزقز  عزلزى 

  .م  فة واحدة من اليمرع

:لماذا لم يستقبلكم رئيييس حيكيومية 2س

  إقليم كردستان السيد مسعود البارزاني؟

فنحن من ي ِنز   حز ولزنز  الزلزقز ء مزع 5ج

ين به  إال أّن عدم حوول اللق ء فربم  رزعزود 

إلى أ ب   ِمص مشز غزلزه  حزرزث كز ن فزي 

ير رة م ريرة لزعزدد مزن دول الزعز لزم مزنز ز  

  .المملكة اثردنرة ال  شمرة

:كيف تيقيييميون مياتيمير اليمي يليس 3س

  الوطني الكردي؟

ف ك ن الميل  الوعني الكرد  ثزمزرة 0ج

ي ود مشِركة لكثرر مزن اثحزيا  الزكزردرزة 

في  ورر  وميموعة من المثقفرن الزوعزنزرزرزن 

الم ِمرن ب لش ن ال ر  ي  وك ن حزيبزنز  مزن 

الداعرن لزعزقزد مزؤِزمزر وعزنزي ِزنزبزثزق عزنزه 

مريزعزرزة كزردرزة مزنزذ مز  رزيرزد عزن عشزر 

 نوات  ومن المؤ  رن الن شعرن للمزيزلز . 

من ي نبن   ح ولن  الحف ظ على هزذا الزعزنزوان 

القومي الذ  ك ن رمثل إرادة شررحزة وا زعزة 

من أبن ء شعبن . ولزكزن  بزمزرور الزوقزت بزدأ 

الِق ع  واإلهم ل رمرم على الميلز  ودبزت 

الوراع ت برن أحياب   على المن و  الزِزي 

رِق اى أوح ب   رواِز  وامزِزرز يات مزثزل

اإلئززِززال  -)لززيززنززة الززعززالقزز ت الززمزز ريززرززة

الميل  المحلي في هولزرزر( وِزم  -المع رض

ن ر ن الِن قض الرئرز زي الزمزِزمزثزل بز لزنزظز م 

الشوفرني الق ئم الذ  هلك البالد والعبز د  ولزم 

رِم أمذ الحرعة من معر اإلره   المِربص 

بشعبن  وأرانز  كزِزنزظزرزمزي داعز  ويزبز زة 

النورة. من ي نبن  فزي حزي  الزوحزدة  كزنز  

على الدوام نزؤكزد عزلزى ِزرِزرز  اثولزورز ت 

وِويره الوراع نحو الشوفرنرة والعزنزوزررزة 

الِي ِِنكر لويزودنز   فز قزدم الزمزِزنزفزذون فزي 

الميل  بفبركة م  أ موك بـ "منحن  أوزواِزنز  

في انِم ب ت م ِقلزي الزمزريزعزرزة ال زرز  زرزة 

لززمززمززثززلززي حززركززة ِزز  دم  وأوززدروا قززرارا  

رقاي بفولن  مع حيبي )الب رِزي والزوفز ق( 

بشكل ِع في  لرزعز زى بزذلزك الزلزون الزواحزد 

على الميل   وِمرر القرارات الِي رزررزدهز  

المِنفذون دون مع راة. إثر إودار قرارهم 

الميح   انبرى ق دة من ِبّقى مزن اثحزيا  

في هذا الميل  لرعلنوا للمف أن م قزد اِزمزذوا 

ق را  ِ ررمرز   بزفزوزل اثحزيا  الزِزي كز نزت 

ِم نع نش ع م،  ولكن  أثبِت اثر م ب نز زم لزم 

ر ِعرعوا ِزحزررزك  ز كزن أو ال زرزر مزعزوة 

واحدة نزحزو اثمز م  وبزذلزك  فزقزَد الزمزيزلز  

موداقرِه برن المواعنرزن ولزم رزعزد لزه وين 

وِ ثرر  ور رعر علره حي  واحد. أم  بشز ن 

م  أ موك ب لمؤِمر الث لث للميل   ف لزيزمزرزع 

رعر  ب نه مؤِمر فز شزل  ولزم رزِزمزذ قزرارا  

واحدا   بل رّحَل كل قراراِه للمزيزلز  لزرزبزت 

بززز ززز   حزززِزززى أن الزززبزززعزززض قزززد أ زززمزززوك 

بمؤِمر"الِرحرل". وقد قّرَمه بزعزض أعاز ئزه 

ونعِه بـ"المؤِمر الف شل". عبعز    هزذا اثمزُر 

ال ر ّرن  في حي  الوحدة  ثننز  ال نزِزعز مزل 

بردود اثفع ل  كن  وال نيال نررد مز  رشزفزي 

غلرل هذا الشع  المنكو  بعردا  عن الزِزشزفزي 

ورو  االنززِززقزز م  أال وهززو وحززدة الوزز  

الكرد  قوال  وفعال   ومن على وفحِكم هزذك 

نعلُن ب نن  مع إعالق حوار يد  برزن يزمزرزع 

اثعرا  دون إقوز ء ووزوال  إلزى الز زد  

المنشود  وِو رر المالفز ت الزيز نزبزرزة أمز م 

الززمزز زز م الززِززي ِززنززِززظززر الززحززركززة الززكززردرززة. 

فكر  ِنظرون إلى ِحزررزر ِزل أبزرزض  / 

فأعِقد ب ن ِحررر مدرنزة كزر   زبزي)ِزل /ج

من الش ر اليز ر  عزلزى رزد  02أبرض( روم 

قوات حم رة الشع  وبركز ن الزفزرات الزعز ئزد 

للير  الحر بم  عدة مزن الزقزوز  الزيزو  

لقزوات الزِزحز لز  الزدولزي لزمزواقزع الزِزنزظزرزم 

اإلرهز بززي  وب ززع ال ززرزعززرة عززلزى الزمززعزبززر 

الززحززدود  اال ززِززراِززرززيززي مززع ِززركززرزز  كزز ن 

انززِززوزز را  كززبززرززرا لززلززشززعزز  الززكززرد  ولززكززل 

ال ورررن  ثنزه قزعزع عزن الزِزنزظزرزم مزدمزل 

اإلمداد ب لري ل والم ل وال زال  مزن ِزركزرز  

عززبززر ِززل أبززرززض إلززى الززرقززة ووززوال  إلززى 

العراق  حرث ك ن المعبر شررز نز   هز مز   مزن 

شراررن اإلرهز   ِزم قزعزعزه. لزذلزك  ثز رت 

ث ئزرة الزحزكزومزة الزِزركزرزة وووزفزت الزكزرد 

والِح ل  الدولي بمم ر ِ م  ر  ة الِعز زرزر 

العرقزي بزحزق الزعزر  والزِزركزمز ن،  ولزكزن 

الحق ئق الدام ة عزلزى اثرض أثزبزِزت يرز  

مثزل هزذك االدعز ءات  حزرزث فزنزدهز  بزعزض 

اليعم ء الِركمز ن والزعزشز ئزر الزعزربزرزة مزن 

من عق اثحداث والمرود ال زور  لزحزقزوق 

اإلن  ن المعزرو  بزمزوزداقزرزِزه. رزبزقزى مزن 

اثهزمزرزة بزمزكز ن أن رزِزم ِزعزيرزي مزثزل هزذك 

االنِو رات الع كررة وردف ز  بز نزِزوز رات 

 ر  رة  ر ِي في المقدمة من    العمزل الزيز د 

لوحدة الو  الوعني الكرد  وِي وي حز لزة 

االنق  م والِشرذم وأيواء الم  ِرات القز ئزمزة 

الِي ِثلج ودور أعداء شعبزنز . وشزكزرا  لزكزم 

 .على إِ حة هذك الفروة إلبداء رأري
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 م زرة داعشية ... تتمة

قُززِززل مززاللززه عشززرات الززدواعزز  واعززِززقززل 

بعا زم. إال أن ِزلزك الزمزيزيرة أوقزعزت مز  

ش زرزدا  ومزئز ت الزيزرحزى  مزن  021رق ر  

برن م الش رد محمد مزلزرزل عزثزمز ن ويويزِزه 

آ ر  محمد عثم ن وابنه والت  من قزررزة ِزل 

غيال  وهو الذ  ن ال علزى مزدار ثزالثزرزن 

ع م   في وفو  حي  الوحـدة الدرمزقزراعزي 

الكرد  في  ورر   دون كلل أو ملزل  وكز ن 

مثز ال  لزلزوفز ء واإلمزالص  وكزذلزك اث زِز ذ 

 –ا م عرل كنزيزو الزمزلزقز  بـز )بزرزربزرزر ( 

العاو القر د  في الحي  الر  ر  الزكزرد  

في  ورر   المعرو  بز زدوئزه وِزفز نزرزه فزي 

 العمل ال ر  ي   قع ش ردا .

الزبزشزعزة مزع   وقد ِيامنت هزذك الزمزيزيرة

يرائم أمرى ِبنِ   ِنظرم داع   في مزدرزنزة 

لرون الزفزرن زرزة ومزنزِزيزع  زو زة الزِزون زي 

وي مع للمولرن الشرزعزة فزي الزكزورزت  را  

احرِ   مدنررن أبرر ء  وك نت مواع إدانزة 

وشي  من لدن الميِمزع الزدولزي  حزرزث أن 

هذك ال زلز زلزة مزن الزعزمزلزرز ت ِزحزمزل دالئزل 

معررة وِ ِوي  وازع ح ز بز ت ومزعزع 

دقرقة ووا عة وِ مرر امزكز نز ت كزبزرزرة فزي 

 مح ربة االره   الع لمي.

وصيييدر بيييييييان عييين اةدارة اليييذاتييييييية 

سوريا بتاريي   -الديمقراطية/مقاطعة كوباني

 ،  اء فيه:2112/ 2/ 22

)) في الوقت الذ  ِ زِزمزر فزرزه وحزدات 

 ووحدات حم رة المرأة (YPG) حم رة الشع 

(YPJ)  ب لِن رق مع فوز ئزل بزركز ن الزفزرات

وع ئرات الِح ل  الدولي بِحقرق الميرد مزن 

االنِو رات اد مرِيقة داع  اإلره بزرزرزن 

وِدحرهم في العدرد من المح ور واليبز ز ت  

محررة الميرد من البلدات والقرى من براثزن 

اإلره بررن إلع دِ   إلى ِنزوعز ز  وحزقزرزقزِز ز  

الوعنرة واإلن  نرزة وِزقزعزع دابزر اثيزنزدات 

والممزعزعز ت الزمزعز درزة لشزعزبزنز  وقزنز عز ِزه 

اإلن  نرة في الم  واة والدرمقراعرة والزعزرز  

المزشزِزرك  فزإن داعز  الزمز زيوم وحزلزفز ءك 

المن م رن في ك فة أشك ل اإلره   واثفع ل 

الشنرعة  واء ب لِفيررات االنِزحز ررزة ويرع 

المفمم ت أو اِم ذ المدنررزن دروعز  بشزررزة 

أو غززرززرهزز   ر ززعززون إلززى الززنززرززل مززن ِززلززك 

المكِ ب ت اإلن  نرة والدرمقراعرة وال  زرزمز  

ِزل ابزرزض / Girê Spî بعد ِحزررزر مزنزعزقزة

والززررزز  الززمززيزز ور لزز زز  وِززيداد شززرا ززِزز ززم 

وإره ب م لم  ِشكله مزن ازربزة قز  زمزة فزي 

 .ظ ر داع  اإلره بي وأعوانه

إنن  في الوقت الذ  ِ ِزمزر فزرزه وحزدات 

حم رة الشع  في الِود  لإلره   و إعز دة 

االعزمززئزنزز ن و اال ززِزقززرار لزلززمزدنززرززرزن دامززل 

المق ععة فإنن  في اثدارة الذاِرة الدرمقراعزرزة 

نِويه إلى الرأ  الع م و كل الدرمقراعررن و 

اثحرار في الع لم بارورة اإل راع لزِزقزدرزم 

رد العون و الم  عدة لوحدات حم رة الشزعز  

و قوان  اثمنرة المِمثلة بزمزؤ ز زة اآل ز رزرز  

إلن  ء ِ دردات اإلره بررن الِي ِعدت حزدود 

اثمززالق  وكززمزز  ظزز ززر وااززحزز  أن ِززركززرزز  

ِع ونت مع ِنظرم داع  في أكثر من من  بة 

و ظ ر بواو  هذا الِع ون في ِل أبرض و 

مح والِ   المحمومة لمنع وحداِن  من ِحررر 

ِل أبرض من مزرِزيقزة داعز  وبزنز ء عزلزرزه 

نع ل  ِركر  حكومة و شعب  القرز م بزوايزبز ز  

ِي ك كوب ني و الشع  الكرد  كزمزيزِزمزعزرزن 

مِي وررن رِق  م ن اثارار و المكزِز زبز ت 

و ب لِ لي نزعز لز  الزيز رة ِزركزرز  بزِزوازرزو 

موقف   ِي ك م  ِِعرض له مق ععة كوب ني و 

كزززذلزززك مزززوقزززفززز ززز  مزززن ِزززنزززظزززرزززم داعززز  

 اإلره بي ...((

كما أصدرت اللي ينية السييياسييية ليحيز  

،  ياء 2112/  2/   22الوحـدة بياناً بتاري  

 فيه:

)) ربدو أن كزل مز  حزدث لزكزوبز نزي مزن 

ِدمرر وقِل و فك للدم ء لزم ِزرض وحشزرزة 

داعزز  وال حززقززد الشززوفززرززنززرززرززن  كززمزز  أن 

انِو رات المدافعرن الزكزرد الزمزعزّيية بزدور 

الِح ل  الدولي وبعض فو ئل الير  الزحزر 

اد إره   داع  وأمواِ   فزي ِزل أبزرزض 

) كر   بي( وعرن عر ى ومعزظزم مزنز عزق 

الييررة  لم ِرق للكثرررن مّمن أعزمز هزم داء 

العنوررة والمِ يرة ب لدرزن   فز نز ز لزوا فزي 

حملة إعالمرة م عورة اد المدافعرن الكزرد  

في مح ولة ر ئ ة إللوز ق ِز زمزة الزِزعز زرزر 

العرقي ازد الزعزر  و الزِزركزمز ن بز زم  و 

لرووغوا حقدهم من يدرد على شكل هزيزوم 

غ در  ا ِب حوا فره كوبز نزي و زكز نز ز  مزرة 

أمرى  وقزد ال ِزكزون اثمزرزرة  فزرزعز ودون 

الكرة في أمز كزن أمزرى وبزعزرق وأ ز لزرز  

إره برة شِى  من بزرزنز ز  أداِز زم اإليزرامزرزة 

 .ب مِر ي  ر رات القِل المفممة

لم ِكن ودفة ِن غم الزمزعز بز ت الزكزرزدرزة 

لززدى بززعززض الززرمززوي الززمززحزز ززوبززة عززلززى 

المع راة ال زوررزة وبزعزض الزدائزررزن فزي 

فلك   مزع ِوزررزحز ت م زؤولزرزن كزبز ر فزي 

حكومة العدالة والِنمرة في أنقرة بل هو نِز ج 

عقلرة اإلقوز ء و اال زِزعزالء الزقزومزي لزدى 

العرفرن في مح ولة لزِزشزورزه  زمزعزة الزكزرد 

وعدالة قارِ م الِي بدأت ِشق عررقز ز  فزي 

 . المحرع اإلقلرمي والدولي

إنن  في الوقت الذ  ندرزن فزرزه ون زِزنزكزر 

ال يوم ال  در لداع  على أهلن  في كوب ني  

نحري ا ِب  ل وحدات حم رة الشع  والمرأة 

في دف ع   البعولي عن المدرنة  نن شد يمرزع 

القوى واثحيا  الكردرة والوعنرة ال زوررزة 

ِي وي مالف ِ   البرنرة للوقزو  وزفز   واحزدا  

وردا  برد في ويه ِمدد داعز   كزمز  رزحزدونز  

وعرد اثمل ب ن ِِا فر ي زود يزمزرزع قزوى 

ال لم والحررة في مد رد العون ثبن ء شزعزبزنز  

في كوب ني وليمرع مكون ت شعبن  ال زور   

ب د  دحر مشروع ِنظرم الدولة ) داعز  ( 

اإلره بي المِوح  و وق  وزنز عزة الزمزوت 

  )) في  ورر 

وقد أدانت هزذك الزمزيزيرة قزوى عز لزمزرزة 

واقززلززرززمززرززة ومززحززلززرززة والززعززدرززد مززن الززقززوى 

الكرد ِ نرة  من برنز ز  مزنزظزومزة الزمزيزِزمزع 

الِي وعدت ب  ِمرار دعم  KCKالكرد ِ ني 

الُكرد في  ورر  بك فة اثشك ل  كزمز  أوزدر 

2   5226الرئر  م عود الب ياني بر ن   بِ رر  

 14  هذا نوهف                   5102

 "الشهيد محمد خليل عثمان" "الشهيد اسماعيل كنجو"



 
 7 قضايا وطنية

 ك3632 -م  3102/      حزيران  362العـدد/       YEKÎTÎالوحـــــدة  

 تحرير تل أبيض ... تتمة 

ومش عر ير شة  حرث الِقت فر   القزوات 

الكردرة ويم هرر كردرة من ي ِي منزعزقزِزي 

الزيزيرززرة وكزوبزز نزي  وكز ن بززرزن م زِزقززبزلززي 

المق ِلرن المنِوررن وفد مزن قزرز دة كزوبز نزي 

لحزي  الزوحـزدة الزدرزمزقزراعزي الزكزرد  فزي 

  ورر .

وصدر بيان من القيادة العيامية ليوحيدات 

، 2112حزييران  12حماية الشع  بتاري  

  اء فيه:

)) قواِن  ِواول حزمزالِز ز  الزِزحزررزررزة  

فزمزع ِزحززررزر يزبزل كزيوان  مزرورا بزقززرى 

حوض الم بور ومزنز عزق عز لزرزة ومزبزروكزة 

ب إلا فة إلى دهم ن و راورزة  ووزوال  إلزى 

بلدة  لوك ومدرزنزة ِزل ابزرزض  مزن إرهز   

"داع "  ِم إحزالل اثمزن واال زِزقزرار فزي 

 .المنقعة

مرِيقة "داع " ال ِعز د  فزقزع الزكزرد  

بل هي عدوة ليمزرزع الشزعزو  الزقز عزنزة فزي 

 ورر  والشرق اثو زع مزن عزر  وآشزور 

ودروي  الِي ِرى فزي انزِزوز رات وحزدات 

حم رة الشع  على داع  انِو راُ ل ز   كزمز  

وِززرى يززمززرززع الززمززذاهزز  هززذك االنززِززوزز رات 

بمث بة انِو ر ل وررة درمقراعرة. لذا فإبزعز د 

وحشرة "داعز " مزن هزذك الزمزنز عزق كز نزت 

م ززؤولززرززة كززبززرززرة  وقززد قززررنزز  أمززذ هززذك 

الم ؤولرة على ع ِقن  ب لِن رق مع الزِزحز لز  

الدولي  برك ن الفرات  لواء الِحررر وبعض 

 .القوى المِح لفة

ذكرن ه  م بق َ ونعرد ونكرره   نحزن فزي 

وحدات حم رة الشزعز  لزم وال نزعزمزل عزلزى 

ِييئة  ورر   بل العك  فنحزن ومزن مزالل 

الِنوع في وحداِن  نعمل علزى الزحزفز ظ عزلزى 

وحدة  ورر   وحملِن  هذك هي ام ن  ورر  

موحدة درمقراعرة مِنوعة  ِ د  الى الحف ظ 

على ثورة روج اف   بن ء  ورر  درمقزراعزرزة  

ِحررر شعو  الزمزنزعزقزة مزن بزعز  داعز  

والقا ء علر   بز إلاز فزة إلزى ازمز ن أمزن 

 ((.المنعقة

 تبريكات وتهاني

 سري كانيه )رأس العيين وك نت منظمة 

2  26  2للحي  قد هن ت عبر ِوررو بِ رر  

   ي ء فرهف5102

" بمن  بة ِحررر ررفي  رى ك نره و ِزل 

ِمر من الميموع ت االره بزرزة الزمزرِزيقزة   

ِِقدم منزظزمزة  زرى كز نزرزه لزحزي  الزوحزدة 

الدرمقراعي الكورد  في  ورر  ) رزكزرزِزي ( 

ب  مى آر ت الِ نئة و الِقدرر لوحدات حمز رزة 

 YPJ و وحدات حزمز رزة الزمزرأة YPG الشع 

ب ذك االنِو رات الثمرنة   مِمنرن ل م الميرد 

من االنِو رات حِزى ِزحزررزر كز مزل ِزرا  

روج آف ري كورد ِ ن من ِلك الزمزيزمزوعز ت 

 المرِيقة  ..."

أما منظمة كوباني للحز  فيقيد أصيدرت 

 ،  اء فيه: 2112/  2/ 21بياناً بتاري  

" إنن  في منظمة كوب ني لزحزي  الزوحزدة 

الدرمقراعي الكورد  في  زوررز  ) رزكزرزِزي( 

في الوقت الذ  ن نىء الشع  ال ور  بز زذا 

االنززِززوزز ر الززكززبززرززر و كززمزز  نززحززي ونززثززمززن 

البعوالت الزِزي قزدمز ز  ابزنز ئزنز  فزي الزقزوات 

المشِركة )برك ن الفرات (. ندرزن ون زِزنزكزر 

ِلك االعم ل الالن  نرة بحق اهلزنز  فزي كزر  

ِل ابرض مدرنة  وررفز   مزنزذ الزحزمزالت  - بي

الزززى ِززز ررززز   /510االولزززى فزززي ِزززمزززوي 

كزمز  إنزنز  نزنز شزد الزمزنزظزمز ت  5102\ 6| 02

الززدولززرززة الززمززعززنززرززة بززحززقززوق االن زز ن ولززيزز ن 

الميِمع المدني ومراكي ِوثزرزق االنزِز ز كز ت 

لِشكرل لينة للوقو  مزرزدانزرز  عزلزى حزقزرزقزة 

االنِ  ك ت الِي حولت في القرى الزكزوردرزة 

منذ ذلك الِ رر  و ليمع االدلة والوث ئق الِزي 

ِثبت ِورع ِلك اليم ع ت ال ميزرزة بزيزرائزم 

رح    علر ز  الزقز نزون الزدولزي ورزنزدى لز ز  

 يبرن االن  نرة ..."

كما صرحت منظمة الميرأة فيي كيوبيانيي 

 :2112/ 2/ 22لحز  الوحدة بتاري  

" إنن  فزي مزنزظزمزة الزمزرأك فزي كزوبز نزي 

لززحززي  الززوحززدة الززدرززمززقززراعززي الززكززرد  فززي 

في الوقزت الزذ  نزِزاز مزن  -ركرِي  - ورر  

مع اهلن  في كر   بي ون زنزئز زم بز لزِزحزررزر 

والنور الذ  ِحقق بي ود وِاحر ت ابن ئنز  

 ( ypk -ypj) في القوات الحزمز رزة الشزعزبزرزة

وبعض فو ئل ير  الحر وبم  ندة الِح ل  

الدولي   نع ل  الميِمع الدولي والمنزظزمز ت 

االن  نرة وال رئ ت الِوثرقرة الزقزرز م بزوايزبز زم 

 االن  ني والق نوني ... "

) حزي   وأصدرت سبعة أحزا  كيرديية

الوحــدة الدرمزقزراعزي الزكزرد  فزي  زوررز   

الحي  الر  ر  الكرد  في  ورر   الزحزي  

الر  ر  الدرمقزراعزي الزكزرد  فزي  زوررز   

الزززحزززي  الزززدرزززمزززقزززراعزززي الزززكزززرد  فزززي 

 ورر "الب رِي"  حي  الوف ق الزدرزمزقزراعزي 

 ورر     –الكرد  ال ور   حركة اإلوال  

الحي  الدرمقراعي الكرد  ال ور ( بزرز نز    

   ي ء فرهف25102 5026بِ رر  

))من ي ن  آمر  وفي م عزى دفز عز ز    

الززمززشززروع عززن مززنزز عززقزز زز  فززي روج آفزز   

كورد ِ ن وإثر إني ي عملرة ِمشرع مزنزعزقزة 

يبل عبدالعيري)كيوان( في ررز  الزحز زكزة 

  YPGبني    ِمكنتس قوات حمز رزة الشزعز  

ب لِع ون مع غزرفزة عزمزلزرز ت بزركز ن  YPJو

الفرات وفو ئل أمزرى مزن الزيزرز  الزحزر  

وبِ عرة يورة من قوات الِح ل  الدولي مزن 

ِحررر مدرنة كر   بي)ِزل أبزرزض( أوا زع 

الش ر الي ر  وب ع  رعرِ   على الزمزعزبزر 

الحدود  اال ِراِريي مع ِركر   والذ  كز ن 

رعدُّ البوابة الرئزرز زرزة إلمزداد ِزنزظزرزم الزدولزة 

اإلره بي ب لري ل والم ل وال ال   عدا عزن 

كونه ممرا  أ ز  زرز   لزدمزول الزنزفزع ال زور  

الم رَّ  إلى ِركر   وذلك بعد هيرمة وِق زقزر 

مززقزز ِززلززي داعزز  وفززرارهززم هزز ئززمززرززن عززلززى 

ويوه م ووَ  مح فظة الرقة وِركر  للنيز ة 

 ب رواح م.

إال أن هززذا االنززِززوزز ر الززكززبززرززر عززلززى    

اإلره   قد قوِبَل ب لِزنزدرزد واالمزِزعز ض مزن 

لدن الزحزكزومزة الزِزركزرزة وبزعزض اثعزرا  

والشمور ت الزعزربزرزة الشزوفزرزنزرزة وو ز ئزل 

إعالم   بدعوى ميرزفزة فزحزواهز  أن الزقزوات 

الكردرزة وحزلزفز ءهز  أقزدمزتس عزلزى مزمز ر زة 

 ر  ة الزِزعز زرزر الزعزرقزي بزحزق الزِزركزمز ن 

والعر  الق عنرن فزي هزذك الزمزدرزنزة وررزفز ز  

م ِ لة  وور الفرار اليمز عزي لزلزمزواعزنزرزن 

ال ورررن ال  ربرن من يحزرزم الزحزر  نزحزو 

الحدود الِركرة بحث   عن اثمزن واثمز ن  إال 

أن ِلك المياعم قزد ِزّم ِزفزنزرزدهز  مزن يز نز  

بززعززض اثمززوة الززمزز ززؤولززرززن فززي الززحززركززة 

الِركم نزرزة والزمزثزقزفزرزن الزعزر  مزن مزواقزع 

اثحداث  وِبرنزت مزرامزي ِزركزرز  الزمزعز درزة 

لززِززحززقززرززق الززنززوززر عززلززى الززقززوى الززِززكززفززرززررززة 

مووو   إذا ك نت الي ة المنِوزرة كزردرزة. 

إن هكذا ِوررح ت الم زؤولزة  مزن شز نز ز  

ِزز يززرززج نزز ر الززفززِززنززة بززرززن مززكززونزز ت الشززعزز  

ال ور  ال رمدم م  م الوحدة الزوعزنزرزة  وال 

رلبي عموح ت شعبن  في الزحزررزة والزكزرامزة 

 والعر  المشِرك.

إنززنزز  أحززيا  الززمززريززعززرززة ال ززرزز  ززرززة    

الكردرة في  ورر   في الزوقزت الزذ  نزبز رك 

   8فره شعبن  الكرد  وعموم الشع          

 "وفد حزب الوحـدة  "
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ال ور  بِحررر مزدرزنزة كزر   زبزي)ِزل 

أبرض(  ندعو اثموة فزي حزركزة الزمزيزِزمزع 

الدرمقراعي وم  ِبّقى مزن أحزيا  الزمزيزلز  

الوعني الكرد   وك فة الفع لر ت الميِمزعزرزة 

الكردرة إلى ِعيري هذا االنزِزوز ر بز لشزروع 

في إري د ممرج لح لة القعرعة الِي ِزعزرزشز ز  

الكردرة والِي ِ زِزفزرزد مزنز ز  -العالقة الكردرة

الي  ت المع درة لِعلع ت شعبن  نحو حررِزه  

وذلك من مالل إعالق حوار أمو  بّن ء برزن 

يمزرزع اثعزرا  دون إقوز ء ووزوال  إلزى 

إحر ء المريعرة ال ر  رة الِي ِعِبر مزكز زبز   

لشعبن   ومزن ثزم الزعزمزل مزع بز قزي أعزرا  

المع راة ال وررة لعقد مؤِمر وعني ي مزع 

ر  هزم فزي حزل الزمز  ز ة ال زوررزة  زرز  زرز   

 ب قر  فروة ممكنة.((

 

 ردود ومواقف

أثليت ِلك االنِوز رات وزدور مزحزبزي 

االن  نرة والزحزررزة فزي أريز ء الزمزعزمزورة  

وأوززبززحززت الززقززوات الززكززردرززة مززواززع ثززقززة 

واحِرام الِح ل  الدولي  كم  أن   ِ  هم فزي 

ِملرص بلدن   ورر  من بعز  اإلرهز بزرزرزن  

وقززد حززظززرززت بززمززبزز ركززة عزز لززمززرززة وا ززعززة 

وكرد ِ نرة داعمة من لدن يزمزرزع اثحزيا  

والقوى واليم هرر الكرد ِ نرة وعلى رأ  ز  

قر دة منظومة الميِمع الكرد ِز نزي ورئز  زة 

 وبرلم ن إقلرم كرد ِ ن العراق.

هذا وقد بدأ مواعنو ِل أبرزض مزن كز فزة 

ُ إلزى درز رهزم   المكونز ت بز لزعزودة ِزدررزيزرز 

وِ عى القر دات الع كررة إلى ِشزكزرزل إدارٍة 

مدنرة  في وقت ِعرات فره مزعزظزم مزنز يل 

وأمالك اثه لي والكرد منز زم بشزكزل مز ص 

إلى الن   والِمرر  علزى رزد قزوات داعز  

الميرمة. حرث أن فِو ممر بر  مع منزعزقزة 

اليزيرزرة ك زر الزحزوز ر الزمزفزروض عزلزى 

كززوبزز نززي وإروزز ل الززمززواد الاززروررززة مززن 

محروق ت وغذاء وغرره   كم   ّ زل لزِزنزقزل 

 المدنررن.

ولززكززن لززم رززّرق ِززحززررززر كززر   ززبززي 

للشوفررنرن والح قدرن عزلزى الزُكزـزرد  فزبزدأت 

الززعززدرززد مززن و زز ئززل اإلعززالم ِززنززشززر وِززبززث 

ِوررح ت وكِ ب ت مرربة  وإعزالق حزكز رزة 

ِع رر عرقي اد )الِركم ن والعر (. ومز  

رؤ ز  لزه أن االئزِزال  الزوعزنزي ال زور  

ُِويه فره اِ ز مز ت كز ذبزة  أودر بر ن   ميحف   

للقوات الكردرة عزلزى مزلزفزرزة ِزقزررزر مزيور 

)للينة ِقوي حق ئق( مشوهة  انِقدك مزمزثزلزو 

الميل  الوعني الكرد  عبر ِوارو مبِزور 

 ال ِ ثرر له على قرار االئِال .

ورداً على حكاية التطهير العرقي في تيل 

أبيض، أوّضح الكات  بدرخان علي في مقال 

حزييران     12نشرته  ريدة النهار اللبنانية  

 ، قائالً:2112

)) في المع رك اثمزرزرة فزي ِزل أبزرزض 

حول نيو  ب ِيز ك الزحزدود الزِزركزرزة  وِزم 

اِ  م اثكراد بِ يرر العر  والِزركزمز ن. إال 

أن ال رو  ك ن ب ب  المزعز رك بزحزد ذاِز ز  

كم  في كل المعز رك فزي  زوررز  وغزرزرهز   

حرث ر زر  الزمزدنزرزون والزنز ز ء واثعزفز ل 

والشروْ وكل من ال رزررزد الزقزِز ل والزبزقز ء. 

ل ت على أرض المعركة وال أ ِزعزرزع نزفزي 

حدوث انِ  ك ت فردرة محدودة إن حوزلزت  

لكن الحدرث عن ِ يرر مقوود غرر وحرزو 

على اإلعالق ال بل م رض. الحقرقة الِي ال 

رززرغزز  الززبززعززض بززذكززرهزز  هززنزز  بززمززوززوص 

الواع في ِل أبرض هي الِ لرة أنزه لزم رزبزَق 

أكراد في ِل أبرض وررف   حِى رنيحزوا فزي 

روا ون زبزت بزرزوِز زم  الموية اثمررة. لقد هيِّ

وأرياق م وِشّردوا في ِركر  وغرره ... كزمز  

ززرت الززكززنززرزز ززة  ِزز ززيززر اثرمززن أرازز  وُدمِّ

  5100اثرمنرة... ك نت البدارة فزي ِزمزوي 

وعززلززى رززد "اثحززرار" وا ززِززمززرت عززلززى رززد 

"داع " إلى أن أفرغت المدرنة وررزفز ز  مزن 

 . ك ن   اثكراد بشكل كبرر

وهذك حقرقة مميرة ليمرع من ِزكزلّزم هزذك 

اثر م بشكل م زرض عزن ِز زيزرزر مزقزوزود 

للعر  والِركم ن علزى رزد اثكزراد . وذلزك 

للِ عرة عزلزى مز  يزرى  ز بزقز   ازد أكزراد 

الززمززنززعززقززة حززرززن هززيززروا ونزز ززبززت بززرززوِزز ززم 

وأرياق م وِشزردوا فزي ِزركزرز  وغزرزرهز ... 

حِى قبل ظ ور "داع ". وكل هذا الزحزدرزث 

المفِعل مؤمرا عن ِ يزرزر اثكزراد لزلزعزر  

في ِل أبرض وررف   هو للِ عرة علزى مزلز  

الِ يرر ال  بق بحق اثكراد  وِلبرة لرغب ت 

داعزمزي الزكزثزرزر مزن فوز ئزل   –حك م ِركر  

ِّزررزن يزدا  هزذك  -المع راة ال زوررزة الزمزِزو

اثر م مع بزروي كزرد  فزي شزمز ل  زوررز   

 .وكذلك انِو ر اثكراد انِم بر  في ِركر 

أررد أن أارز  هزنز  حزقز ئزق أمزرى قزد 

ِمفى علزى الزقز رئ الزعزربزي نزِزرزيزة ويزود 

بروب غندا ما دة لفكراد في مع   بزعزض 

و  ئل اعالم المع راة ال وررة  موزووز  

ذات الع بع اال المي أو القومي العروبي أو 

الميرج اال المي العروبي أو ِلك المزدعزومزة 

من ِركر  وِعمل على قل  الوق ئع وِقزدرزمز ز  

بشكل مقلو  ِم م . قد ر ِ ر  الزبزعزض أن 

أكبر ن بة للن يحرن من مح فظة الح كزة هزم 

اثكراد  وأن منعقة عزفزررزن ذات الز ز لزبزرزة 

الكردرة المعلقزة شزمز ل حزلز  بزدأ الزِز زرزرزر 

الدرمز زرافزي رزظز زر بشزكزل واازو لوز لزو 

العر   حرث عشرات اآلال  من المواعنرن 

العر  نيحوا من رر  حل  ب ب  المع رك 

على مدار ال نوات المنورمة ب ِي ك منعزقزة 

عفررن  ب لمق بل هن ك ن بة غرزر قزلزرزلزة مزن 

ال ك ن اثكراد في عفررن نيحوا إلى ِزركزرز  

وبزز ِززيزز ك أوروبزز   وإلززى الززرززوم لززرزز  هززنزز ك 

احِك ك ت برن ال ك ن اثولررن والوافدرن ال 

ب ب  قومي وال غررك . برنمز  رأى الزيزمزرزع 

عزرزن الزعزر    –كر  أن مزنزعزقزة كزوبز نزي 

وررفز ز  الزمزكزون مزن غز لزبزرزة كزردرزة   ِزم 

إفراغ   بشكل ك مل م  عدا باعة آال  مزن 

الززمززقزز ِززلززرززن وعززدد أقززل مززن مززؤايررزز ززم فززي 

مزززيززز الت االعزززالم واإلغززز ثزززة والزززعزززبززز بزززة 

 . والمدم ت الب رعة

كل هذا النيو  الكرد  بز ِزيز ك الزمز رج 

وفراغ من عق ب كمل ز  مزن  زكز نز ز  رزيزر  

على قدم و  ق ورزظزل الزِز زدرزد بزمز  ر زمزى 

"ِكررد الزمزنز عزق الزعزربزرزة" فزي  زوررز  أو 

"ِ يرر العر " هو ال  ل  في و  ئل إعزالم 

 .المع راة وو  ئل الِواول االيِم عي

بوزر  الززنززظززر عززمزز  عززرأ عززلززى نززبززرة 

المزعز   ال زرز  زي والشزعزبزي الزكزرد  مزن 

ِ ّررات مالل اثيمة ال وررة  ب لِرافزق مزع 

اثهزلزي فزي   –ير دة االنزقز ز م االيزِزمز عزي 

 ورر  عموم   ويرز دة الشزرْ الزعز ئزفزي فزي 

البلد ب كمله  حرث احزِزداد الز زورز ت اإلثزنزرزة 

والزعز ئزفزرزة ب زبز  الزحزر  وحزلزقزة الزعزنزز  

والعن  الما د... رغزم ذلزك فزإن الزحزدرزث 

عن دورلة أو دولة كردرة في  ورر  ربقى فزي 

إع ر الشع رات والشع رات الما دة . وذلزك 

ب بز  عزوامزل ذاِزرزة الزِزويع الزدرزمز زرافزي 

الززمززنززِززشززر فززي الشززمزز ل ال ززور  والززِززدامززل 

 9ال ك ني وااليِم عي الكبرر              
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 تحرير تل أبيض ... تتمة

برن اثكراد والعر  وب قي اإلثنر ت. وحرزو 

 –أن هن ك من عق ذات غ لبرة كردرة معلقزة 

إال أنز ز  فزي يزوار   –مثل منزعزقزة عزفزررزن 

عربي بشكل ك مل ومنفولة بشكل شزبزه ِز م 

-عن أقر  منعقة كردرة ل ز  وهزي كزوبز نزي

عرن العر ... ومنعقة الييررة فر ز  ِزدامزل 

كبرر... وث بز   أمزرى مزحزلزرزة وإقزلزرزمزرزة 

ودولرة . أظن ان هذك الحدود المزر زومزة لزن 

ِيول في المدى المنظور . ول ت مقِنع   ب ن 

ال ر  رحّار لِق رم المنزعزقزة إلزى دورزالت 

 . أو دول

لززرزز  مززن أيززل مززيزز مززلززة أحززد أو إعززالق 

شع رات الوحدة الوعنرة الِي ِزبزّرزن كزم هزي 

واهرة لدرن  في الواقع  وال مزن أيزل عزمز نزة 

أحد   أقول أن لر  هن ك رغبة لِنفزرزذ هزكزذا 

ممعع أرا   . إال أنه في الوقت عزرزنزه بز ت 

ويود دولة مركيرة في دمشق ِل ي الزويزود 

الكرد  في ال ر  ة والثق فة والميِزمزع غزرزر 

ممكن أرا  . قد ركون نموذج اإلدارة الزذاِزرزة 

المحلرة مقبوال  ليمرع  ك ن المن عق الكردرزة 

والممِلعة حِى ِِوق  الحر  عزلزى اثقزل. 

ال أدر  عززلززى أ  شززكززل  ززِززر ززي الززدولززة 

ال وررة الح لزرزة بزعزد ِزوقز  الزحزر  )وإن 

ك نت  ِِوق  الحر  في المدى المزنزظزور،( 

لكن "الحقرقة الكردرة" لم رعد ممكن   إمزفز ؤهز  

كم  فزي عز زود الزبزعزث واال زِزبزداد والزلزون 

القومي الواحد. وأرى أن ذلك  ركون ِحقرزقز   

للعدالة أرا    ولر  انِ  يرة كردرة لظزرو  

الحر  ال وررة كم  ب ت رق ل أراز    حزرزث 

هززنزز ك آال  الشزز ززداء اثكززراد مززن وحززدات 

الحم رة الشعبرة والزمزرأة ازحزوا فزي  زبزرزل 

عززدم وقززوع مززنزز عززقزز ززم ِززحززت االحززِززالل 

 ((."الداعشي" والفو ئل المِشددة اثمرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كما كت  الدكتيور ميحيميد نيور اليديين فيي 

/   2/  21 ريدة السفير الليبينيانييية بيتياريي  

2112: 

)) معركة ِل أبرض الِي انزِز زت بز نزدحز ر 

عن المدرنة الزمزمزِزلزعزة مزن  «داع »ِنظرم 

عر  وِركم ن وأكراد  أع دت الِذكرزر بزمز  

ك ن غول رعِبرك أمزعز ء فزي  زرز  زة أنزقزرة 

 .ِي ك  ورر 

بل أكثر من ذلك  فزإنَّ ردة فزعزل الزرئزرز  

الِركي ري  عر  أردوغ ن علزى ا زِزرزالء 

اثكراد على ِل أبرض  واعِب ر ذلك ِز زدرزدا  

لِركر   وأن عزلزى اآلمزررزن أن رز مزذوا فزي 

زمز  ِزكزرر  االعِب ر الح   رز ت الزِزركزرزة  إنَّ

 فِ كرد م  لِرن

اثولى هي أنَّ ِركر  ال ِقلق أبدا  من ويزود 

على حزدودهز   بزرزنزمز  ِزقزلزق مزن  »داع «

زد  ويود قوات الحم رة الكردرة. وهو مز  رزؤكِّ

الزعزدالزة «الِح ل  الوثرق برن  زلزعزة حزي  

ولن ِز زرزر الوزور   .»داع «و  »والِنمرة

الِي حروت أنقرة على نشرهز  لزمزن ِزقزول 

إنَّ م عن ور من الِنظرم لي وا إلى ِركر  وقد 

رفزعزت قزوات اثمزن أرزدرزز زم عزلززى الزحز ئززع 

لِفِرش م واعِق ل م  وورة ِركر  الداعزمزة لـ 

 .«داع «

الث نرة  أنَّ العقدة الِركرة ال ِيال هي هزي. 

ر  أ  الززعززداء لزكززل مزز  هززو كززرد . وقززد كززرَّ

أردوغ ن المع  نف ه  الذ  ارِكبه   بق  فزي 

ز ز  عزلزى  عرن العر  )كوب ني(  وِبشررك بز نَّ

وشززك ال ززقززوع  فززي ِززل أبززرززض بززقززولززه إنَّ 

 .اثكراد هن ك ب ِوا ِ دردا  لِركر 

ِزعززر  ِززعزورات ِزل أبزرززض الززعزدرززد مززن 

اث ئلة والِز ز ؤالت الزمزرِزبزعزة بزمز  رزر زم 

للدور الكرد   واء في ِركر  أو في  وررز   

 .في مررعة الشرق اثو ع اليدردة

ال ؤال اثول  هل ِرِك  قزوات الزحزمز رزة 

الكردرة عملر ت ِع رر عرقي في ِل أبزرزض 

لِكون المدرنة ك نِونز   كزردرز   رابزعز   راز   

إلى الييررة وكوب ني وعفررن  اليزوا  هزو 

أنَّ اثكراد  حِى اآلن  لم رم ر زوا أّ  نزوع 

من الزِزعز زرزر الزعزرقزي فزي الزمزنز عزق الزِزي 

ر رعرون علر   مزنزذ فزِزرة عزورزلزة. فزلزمز ذا 

ررِكبون هذا الِع رزر اآلن الزذ  رزِزعز رض 

كلر   مع عزروحز ِز زم بشز ن  زوررز  مزِزعزددة 

 ودرموقراعرة 

يوا  آمر ي ء علزى ل ز ن وز لزو م زلزم 

 «حززي  االِززحزز د الززدرززمززوقززراعززي» رئززرزز  

الززكززرد  ال ززور   وهززو الززحززي  اثكززبززر 

الم رمن على المن عق الكزردرزة فزي  زوررز   

بزقزولزه إنَّ  »رادرك ل«في حدرث مع وحرفة 

ج ل   ِزركزرز  لزِز لزرز   هذك ميرد أك ذر  ِروِّ

الرأ  الع م اّد اثكراد  ولِزحزر  اثنزظز ر 

   .»داع «عن هيرمة حلرف   

زه رزقزول إنَّ  وب لعودة إلى و لو م لزم  فزإنَّ

الب   مفِو  لعودة كل الم يررن  وأن قزرز دة 

زل مزن كزل الزقزوى  المنعقة وإدارِ    زِزِزشزكَّ

المويودة على اثرض. بل رزقزول م زلزم إنَّ 

المع بر الحدودرة مع ِركر  لن ِزكزون بزعز زدة 

قواِه فقع  بل  زِزكزون بز لشزراكزة مزع قزوى 

الير  ال زور  «المع راة اثمرى ومن م 

 .((  وذلك لعم نة ِركر »الحر

 

 تطهير عرقي موثق

ويدرر ب لذكر أن ح الت الِع رر الزعزرقزي 

الواقعة فزي  زوررز  مزنزذ انزدالع الزثزورة قزد 

حولت بحق المدنررن اثكراد أ ز  ز    وهزي 

موثقة في ِزقزررزٍر لزلزيزنزة الزِزحزقزرزق الزدولزرزة 

الم ِقلة المعنرة ب ورر  الزمزشزكزلزة مزن قزبزل 

 اثمم المِحدة  حرث ي ء فرهف

 A/HRC/25/65 )) اثمم المِحدة

21 February 2014 

 ميل  حقوق اإلن  ن

 الدورة الم م ة والعشرون

 من يدول اثعم ل /البند 

حاالت حقوق اةنسان التي تتطل  اهيتيميام 

 31الم لس بها... ص 

 التشريد التعسفي والقسري -هاء

القوات الحكومرة والمرلرشر ت الزمزوالزرزة  -0

 فللحكومة

ِ ببت الحكومة في حزدوث ِشزررزد  -//0

ِع في وا ع النع ق من يراء ِنفرذ عملرز ت 

قوزز  يززو  ومززدفززعززي عشززوائززي ومززفززرع. 

وبفعل   هذا لم ِ  الحكومة بم  رزنزص عزلزرزه 

الق نون الدولي لحقوق اإلن  ن من الزِزيامز ت 

بحم رة المدنررن من ذلك الزِزشزررزد. وهزي لزم 

ِززمززِززثززل أرازز   لززمزز  رززحززددك الززقزز نززون الززدولززي 

اإلن زز نززي مززن وايززبزز ت ِززوفززرززر الززمزز وى 

ومززِززعززلززبزز ت الززنززظزز فززة والوززحززة وال ززالمززة 

وال ذاء للمدنررن المشردرن والزحزرص عزلزى 

 .عدم الفول برن أفراد اث رة الواحدة

 :اليم ع ت الم لحة غرر الِ بعة للدولة -5

ُوثقت ح لِ ن من الِزشزررزد الزقز زر  عزلزى 

أرد  اليم ع ت الم لحة  ِ ِوفر ن الِعررز  

 .الوارد في الق نون الدولي اإلن  ني

ِموي2رولره  اشِبك ِزنزظزرزم  51ففي  -0/6

الدولة اإل المرة ويزبز زة الزنزوزرة وكزِز ئز  

ال م نة ووواعق الرحمن وكِ ئ  مي هزد  

ابن ِرمرة وأحرار الشز م مزع قزوات وحزدات 

 الحم رة الشعبرة في ِل أبرض )الرقة(.

وعززنززدمزز  ان ززحززبززت قززوات وحززدات  -0/0

بزثزت ِزمزوي2رزولزرزه   50الحم رة الشعبرة في 

             15اليم ع ت الم لحة أوامر في            
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حززيرززران الززيزز ر  وبززمززنزز  ززبززة  /0رززوم 
ِ  ر  أول حي   ر  ي كرد  في  زوررز  

  ِيمع الزعزشزرات مزن أعاز ء  0520ع م 
وأودق ء حي  الوحـدة وشمورز ت وعزنزرزة 
في مقرات مراكيه  بمنعقة كرداغ )عفررن  
يززنززدرززر   كززفززروززفززرة  رايززو  بززعززدرززنزز   
مردانكي(  إلحر ء المن  بة  حرث قُرأت أمز م 
الح اررن كلمة  ب لل ة الكزردرزة بز  زم لزيزنزة 

عفررن  ِازمزنزت  زردا    –نش ع ت الحي  
عن الِ  ر  وشمور ِه ومع نرزه ال زرز  زرزة 
والِنظرزمزرزة  كزمز  ألزقزرزت كزلزمز ت مزن قزبزل 
أعا ٍء في لي ن الدوائر الزحزيبزرزة والز زرزئزة 
الزقزرز درزة  ِزركزيت عزلزى أهزمزرزة الزمزنز  زبززة 
ومدلوالِ   والي ن  القرمي في الزنزاز ل مزن 
أيل الدف ع عن قارة شعٍ  عز دلزة. وكزذلزك 
ش رك الحاور بمدامالِ زم وا زِزفز ز راِز زم 

 القرمة
في حزي الشزرز   25102   26  05وبِ رر  

مقوود بحل  أحرت منظمة الحي  المن  بزة 
بإلق ء كلمة  ر  رة من قبل م ؤول المنزظزمزة 
الززذ  ِززحززدث أرازز   عززن مشززروع رؤرززة 

 الحي   مقدم   الِ  ني للحاور.
وفي مدرنة ق مشلي أحرت منزظزمزة حزي  

ِزربزه  زبزي( رزوم  -دائزرة قز مشزلزوالوحـزدة )
حيرران المن  بة بزحزازور يزمزٍع  /0اثحد 

من الم ِمرن وممثزلزي أحزيا  وشزمزوزرز ت 
وعنرة ومن الرن أوائل  حرزث رحز  ال زرزد 
نوشرن بريرم ني ب لحاور ودع هم للوقزو  
دقرقة ومت على أروا  الش داء ومقدم   ل زم 

ِ  ني الزحزي  وِزحزرز ِزه  ثزم ألزقزى اث زِز ذ 
نز ئز   زكزرِزرزر الزحزي    –موعفى مش ر  

كلمة معولة  رح  فر ز  بزدارزة  بز لزحزازور  
وِحزدث عزن ِز ررز  الزحزركزة الزكزردرزة فزي 
 ورر  واثوا ع الِي مّر ب    ومدى الِزيام 
حي  الوحـدة بوحدة وفو  الُكزـزرد وِز لز  
حركِ   ال ر  رة و زعزرزه الزدؤو  لزِزعزيرزي 
أواور الزعزمزل الزمزشزِزرك وِز  زرز  اثُعزر 
اليز مزعزة  وِزحزدث عزن ازرورات ِزفزعزرزل 
المريعرة الكردرة وِعورر الزعزمزل ال زرز  زي 
إلى ي ن  االنِو رات الِي ِحقزقز ز  الزقزوات 
الكردرة في المردان  كم  بزّرزن مزوقز  حزيبزه 
من اثوا ع ال ر  رة الِي ِمّر بز ز   زوررز  
وأيمِ   الم ِفحلة ومم عر انِش ر الِزعزر  
الدرني وِمّدد الِنظرمز ت االرهز بزرزة وأهزمزرزة 

على الزبزحزث عزن حزٍل  زرز  زي العمل الي د 
وبن ء دولزٍة درزمزقزراعزرزة ِزعزددرزة بزرلزمز نزرزة 

 المركيرة.

وبعد كلمة نز ئز  ال زكزرِزرزر ِزم عزرض 
مق بالت موورة مع عزدٍد مزن الزمزنز ازلزرزن 
القدم ء القدامى  أعدِ   لينة الثق فة واالعزالم 

رشزرزد عزمزر  -0للمنظمة  وهم بز لزِز زلز زلف 
حزيزي  -0عبد الق در عبزد  رمزو  -5رشو 

عبزد الزوهز   عز هزر  -/ لرم إبراهرم شرمو 
محمد شرممو  محمد "أبو   رلة"  -2محمد 
محمد أمزرزن  -0 لرم محمد ملك أبو رعد  -6

لعر  ملرل شز كزر "مزِزوفزي  -8ملرل ش كر 
ر ِم  -5ع م أير  اللق ء مع نيله"  51منذ 

مزحزمزد أمزرزن  -01عبد الفِ   "مال شحزمزو" 
يززالل رفزز عززي "أبززو  -00 ززلززرززمزز ن مشززكززو 

 برو ك" .
ثم ألقى اث ِ ذ ر ِم مزال شزحزمزو كزلزمزة  
عن المذكوررن  معبرا  عن ب يزِزه وامزِزنز نزه 
وِمنرز ِزه بزِزقزدم الزُكزـزرد وِزوحزرزد وِزوعزرزر 
اليركة الكردرة  وِم الِق ع وزور ِزذكز ررزة 

 يم عرة.

 احياء ذكرى تأسيس أول حزب سياسي كردي يف سوريا

 “نـدوة في حي الشيخ مقصود”

 “المناضلون األوائل في حفل قامشلي”

 جلنة الثقافة واالعالم 
تنهي برنامج الوعي 

 التنظيمي
على مدار ثم نرة أ ز بزرزع وفزي كزل رزوم 

يمعة ك نت لينزة الزثزقز فزة واالعزالم لزحزي  

ِزربزه  زبزي( ِزعزر   -الوحـدة )دائرة ق مشلو

مواوع   عبر مح ارة للنق   برن أعاز ٍء 

حيبررن ِحت شعز ر "نزحزو ِزعزورزر الزوعزي 

 الِنظرمي"  وح   الِ ل ل الِ ليف

القا ر  الِنظرمرة العشرة "النقد والنقد  -0

 الذاِي نموذي  "  نوشرن بريرم ني

مقدمة النظ م الداملي ونظ م الزدوائزر   -5

 ملرل أبو آياد

 بعض القا ر  الحيبرة  ح رن بدر -0

الث لوث المِكز مزل لزحزرزورزة الزحزي    -/

 إدرر  شنك لي

االنِمز بز ت الزحزيبزرزة وآلزرزة ِشزكزرزل  -2

 ار بركه  ژال رئ ت  دلـ

 الحوار  ق رم ن أبو رام ن -6

الزززحزززر  وال زززلزززم "الزززمزززفززز واززز ت  -0

 والدبلوم  رة" شر ر عر ى.

وفي اليمعة الزثز مزنزة يزرى ِزقزرزرزم عز م 

للمواارع المعروحة  وأ ب   ِفز وت ن زبزة 

الحاور والمعلو  م ِقبال  من لينة الثق فزة 

واالعالم  وك ن ذلك في ق عة الش رد شرنزدار 

 .25102  26 2ش كر في 
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 نـدوة لـ هجري يف أملانيا
ألقى اث ِ ذ موعفى هير   كرِرر الحي  الزدرزمزقزراعزي 

إرران الشقرق كلمة  ر  رة في نـدوة ُعقدت بمدرنة   –الكرد ِ ني 

  حول آمزر الزمز زِزيزدات 25102   26  50كولن اثلم نرة بِ رر  

على ال  حة الكرد ِ نرة  وقد حاره  وفد مزن مزنزظزمزة حزي  

الوحـدة الدرمقزراعزي الزكزرد  فزي  زوررز   مشز ركز   الزحزازور 

 بمدامالت ه مة.

 لقاء ودي يف أملانيا
أوائل ش ر حيرران اليز ر  يار وفزدة مزن مزنزظزمزة مزدرزنزة 

ه نوفر اثلم نرة لحي  الوحـدة الدرمقراعي الكرد  في  زوررز   

ام ال  دة )عمر علركو  شف ن   روم ن    مي مل (  مكزِز  

إرزران  وكز ن فزي   –حي  كوملة يحمت كرشز نزي كزورد زِز ن 
ا ِقب ل م اثموة )اووم ن ملرلي عاو المكِ  ال ر  ي لحزي  

كوملة  وال ردة م وا  حمرد  م ؤولة منظمة الحي   وال زرزد 

ار الن أحمد  (  حزرزث يزرى لزقز ء أمزو  ود   ِزبز دل فزرزه 

العرف ن أعرا  الحدرث عن اثوا ع الكزردرزة والزكزرد زِز نزرزة 

وم  ِقوم ب   اليم ع ت اإلره برة الِكفرررة من أعزمز ل وحشزرزة  

 . والدور البعولي الذ  ِقوم به القوات الكردرة في دحّر عدوان  

هذا وقد ركزي الزوفزد الزيائزر عزلزى مزعز   حزي  الزوحـزدة 

المويون وابِع دك عن ل ة الم  ِرات  ووقوفه على م  فة واحدة 
من ك فة القوى الكرد ِ نرة  و عرزه الزمز زِزمزر لزِزوحزرزد الزرؤى 

وِعيري العمل المشِرك. ومزن يز نزبزه أكزد ال ز دة رفز ق حزي  

كومله على رو  الِا من والِك ِ  برن الُكـرد عموم    وثزمزنزوا 

مش ركة حي  الوحـدة في معزظزم الزِزظز هزرات واالعزِزوز مز ت 

الِا منرة مع اثشق ء في كرد ِ ن ارران. وقد عز هزد الزعزرفز ن 

على اال ِمرار في الِواول وِعيري العالق ت اثمورة لزمز  فزرزه 

 مرر شعبن .

 ختريج طالب للغة الكردية
أق مت منظمة لبن ن لحي  الوحـدة أوا ع الش ر الي ر  

2 ع ل  لل ة كردرة في منعقة كفردبر ن )يبل 05حفل ِمررج 2
لبن ن(  والذ  بدأ ب لوقو  دقرقة ومت على أروا  الش داء 
وإلق ء كلم ت معبرة ب  م المنظمة وب  م مؤ  ة ِعلرم وحم رة 
 الل ة الكردرة في  ورر  وِم فره ِويرع ش  دات الم ِوى اثول.

 تكرميًا لطالب ناجحني يف حلب
مالل ش ر حيرران الي ر  ق مت منظمة مدرنة حل  لحي  
الوحـدة بِويرع هدار  رميرة على ميموعة من العال  
الن يحرن في الش  دِرن االعدادرة والث نورة وعال  ي معررن  
ِشيرع   ل م على اال ِمرار في ِحورل العلم والمعرفة رغم 

 الظرو  الوعبة والق  رة  وهن ِ م على ني ح م.

 املناضالن أرسالن رشو و صفر حبش 
 يف ذمة اخللود

افِقدت دائزرة يزرز  

لززززحززززي  الززززوحـززززدة 

الدرمزقزراعزي الزكزرد  

في  زوررز   عازورزن 

مزززززن أعاززززز ئززززز ززززز  

الززمززمززلززوززرززن  ب ززبزز  

مزززرض عاززز ل ألزززم  

بززززز زززززمززززز   وهزززززمززززز  

 المن االن ف

= أر ززالن عزز ر  

رشو الذ  ِوفي في أحد مش في مدرنة عنِ   الِركرة اثر عملرة يزراحزرزة 

  ووول يثم نه الع هر في نفز  الزرزوم  25102 0026في القل  بِ رر  

عفررن  حرث دفن فرز ز  و زع حشزٍد مزن ذورزه   –إلى مقبرة ير رة حن ن 

ومحبره  وألقى أحد رف ق الفقرد ال رد أبو نظمي كلمة   ِزحزدث فزبز ز  عزن 

نا له ودف عه عن قارة شعبه الكرد  الع دلة  وقز لف الزرفزرزق أر زالن 

)أبو لقم ن ( ك ن وفر   مع رف قه ومدافع   عن قارة شعبه بزإمزالص  ولزم 

رِوانى عن مواعردك والِيام ِه الحيبرة  وك ن ب   منزيلزه مزفزِزوحز  لزكزل 

 الشرف ء.

نز حزرزة  -0522رذكر أن الرفرق أبو لقم ن من موالرد قررة ح ن دررا 

  مزِزنزقزال  بزرزن 0580عفررن  انِ   إلى وفزو  الزحزي  عز م   –بلبل 

 -م زعزود  -والت   –دمشق و حل  وقررِه  وله من اثبن ء  ِةف لقزمز ن 

 رويرر. -محمد  - ردار

= وفر حب  بن رشرد الذ  ِوفي في أحد مش في ا ِنبزول الزِزركزرزة 

 05/6  ودفن فر   .  وهو من موالرد قررة كوِ ن  عز م 052625102روم 

وفزرز    0502منعقة عفررن  وك ن رن ال في وفو  الحي  منذ ع م  –

 -شزرزررزن-مدرزيزة  -ميكرن -ومملو   لقارة شعبه. وله من اثوالدف لرلى

 يرالن. -ف عمة -شف ن -نرروي

 نِقّدم ب حّر الِع ي  لرف ق وع ئلة الفقردرن ونِمنى ل م  ين ن الُملد.

 ”صفر حبش ”  ”أرسالن رشو ” 

 رحيل الشخصية الوطنية 
 محزة بكو

في منيله بحي ال رر ن القدرمة في مدرنة حزلز   

  رحل اث ِ ذ حزمزية بزكزو 25102 22 56وبِ رر  

بن ح رن إلى يزوار ربزه  ودفزن يزثزمز نزه بزمزقزبزرة 

 –قزررزة مزاللزكز   0501منعقة عفررن  وهو من موالرزد   –ير رة حن ن 

عفررن  ومزن الزمزنز ازلزرزن اثوائزل فزي وزفزو  الزحزي    –ن حرة بلبل 

  وعزمزل مزعزلزمز   فزي مزدر زة 0520الكرد  اثول الزذ  ِز  ز  عز م 

 –  وفي مزدر زة دابزق 0560  –  0520عفررن برن ع مي  -دررووان 

  ثم عمل في شركة ك رب ء حل  موظف   ممزلزوز   0505اعياي إلى الع م 

ومدوم   و  عر   لدى دوائر الدولة من أيل إرو ل الك رب ء ومر ك الشر  

 لقرى عدردة.

ُعر  الراحل بكو ب لودق واثد  اإلن ز نزي وااليزِزمز عزي ومزحزبز   

لل ِه اثم وم  هم   في ِعلرم   ونشره   كم  اعِقل أكثر من مم  مرات 

 من قبل أي ية النظ م اثمنرة ب ب  نا له ال ر  ي.

نتقدم لعائلته ومحبيه بأحّر التعازي ونسيأل   أن ييديميدس بيفيسيييح 

  نانه.
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 مشروع رؤية ... 
 قيد التداول والنقاش

منذ أن عر  حي  الزوحـزدة الزدرزمزقزراعزي الزكزرد  فزي  زوررز  

مشروع رؤرة )لِالقي أعر   المع راة الوعنزرزة و ِزوحزرزد الوز  

الكرد  في  ورر (  الذ  ِم ِداوله ونشرك فزي الزعزدرزد مزن الزمزواقزع 

االلكِرونرة  وحظي ب هِم م الكثرررن... عقدت منظم ت الزحزي  فزي 

منعقة عفررن مالل ش ر حيرران عدة نـدوات حواررة حزولزه. فزفزي 

مركي عفررن ُعقدت ثالث نزدوات )ثعاز ء الزحزي   لزلزمز زِزقزلزرزن 

وللمرأة(  وأمرى في مراكي)مرزدانزكزي  رايزو  بزعزدرزنز (  حزرزث ِزم 

عرض المشروع وشر  وِوارو بعض يوانبه من قبل أعا ٍء فزي 

ال رئة القر درة  ويرى النزقز   حزولزه وانزِزقز د واال زِزفز ز ر لزبزعزض 

فقراِه. وب لميمل ك ن الحزوار حزول الزمزشزروع مزوازع ا زِزحز ز ن 

وِب دل الرؤى وِش رل الفكر وإعع ء اثهزمزرزة لزلزدور ال زرز  زي فزي 

 ال  حة ال وررة.

وفي مدرنة الح كة  أوا ع حيرران  ا ِا فت منزظزمزة الزحزي  

فر   ن ئ   كرِرر الحي  ال رد موعفى مشز رز   الزذ  قزّدم شزرحز   

وافر   للمشروع وأي   عن اث ئلة واال ِفز ز رات  وذلزك بزحزازور 

الفت من أعا ء أحياٍ  كزردرزة وشزمزوزرز ت ثزقز فزرزة وايزِزمز عزرزة 

 وم ِمرن ب لش ن الع م  الذرن عرحوا وي  ت نظر واقِراح ت قّرمة.

أم  في مدرنة ق مشلي  وبدعوة من ال رئة القر درة للحي    أقرزمزت 

م  في مكِ  حي  الوحدة بزقز مشزلزو  نزدوة 2625102 /روم الممر  

حواررة  ش رك فر   نمبة من الكِ   والمثقفرن وشمزوزرز ت وعزنزرزة 

م زِزقزلزة  بز ززد  مزنز قشزة وإغززنز ء مشزروع رؤرزة الزحزي  لزِزالقززي 

 المع راة الوعنرة وِوحرد الو  الكرد  في  ورر .

حزرزث أدار الندوة األستاذ حسين بدر عضيو اليهيييئية اليقييياديية، 

رح  ب لحاور ودع هم للوقو  دقرقة ومت على أروا  الشز زداء  

 وقرأ علر م نص مشروع الرؤرة.

 من  انبه رح  السيد مصطفى مشاي  نيائي  سيكيرتييير اليحيز 

ب لحاور وأكد على ارورة من قشة الزمزشزروع وإغزنز ئزه  حزرزث ال 

رمكن ث  مشروع أن ركون ك مال   وق لف ارِ رزنز  إقز مزة هزذك الزنزدوة 

لال ِم ع إلى آرائكمن لن ِعرزع مزن مزاللز ز  ِزيز وي الزنزواقزص فزي 

مشروعن  وِعوررك وإغن ئه. ثم ِحدث عن بزدارز ت الزثزورة ال زوررزة 

وانِق ل   إلى الع كرة والِ لو  وم  وقع من كوارث وورالت  رافقز ز  

 وء إدارة من ال ر  ررن والنم  المع راة  وق لف لم نكن على قزدر 

الم ؤولرة الِ ررمرة الملق ة على ع ِقن   كن  نِمنى ككرد أن نكون فزي 

ميل  أو إع ر واحد  ولكن مع اث   أوبزحزنز  مزيزلز زرزن وعزقزدنز  

اِف قر ت عدة ولكن لم ِنيو كل    ح ولن  ي هدرن ِحررزك الزمزريزعزرزة 

من مالل يولِن  اثمررة في كرد ِ ن  عرحن  مشروعن  الروم عزلزى 

م ِوررن  وعني  ور  ع م وكرد  م ص  اعلعِم على الزمزشزروع 

 و ن ِمع إلى آرائكم ومالحظ ِكم.

الدكتور غربي محمود "دكتوراس في الفلسفة وعليم اال يتيميا ": 

ليقيد وضيعيتيم ييدكيم عيليى أشكر حي  الوحدة على هذا الزمزشزروع  

  معظم ال روررن من أبن ء شعبن  رش عرونكم الرأ  في أغزلز  ال رح

م  ذهبِم إلره  قر دة الحركة الكردرة وهيرِ   إلى المز رج هزي الزِزي 

أاعفت ِم ك أبن ء شعبن  ب را م  وِزراهزم عزنزدمز  رزِزحزدثزون مزن 

الم رج رع لبونن  ب ن نِم ك ب ران  وأن ال نز ز يزر ،.. أعزِزقزد إن 

اثيمة هي أيمة موداقرة برن أحيا  حركِن   أوافقكم الرأ  أن كزال 

اإلع ررن الق ئمرن أوبح  الروم امِدادرن لي  ت كرد ِ نرة  وأوزبزو 

هم معظم م المو لو الشمورة  علرن  الروم وقزبزل كزل شزيء إرزقز   

 هذك ال يرة  وم  هو مشروعكم في هذا المي ل.

مشزروعزكزم هزو  األستاذ أكرم حسين "مهندس وناشط سياسي":

مشروع ن  كنت أِمنى لو انعلقِم من الشق الكرد   من ِرِر  برِنز  

الداملي من مالل مؤِمر واالنعالق منه نحو مؤِمر وعزنزي  زور  

روحد وفو  المع راة  فزي حز الت الزحزرو  ِزلزيز  الزنز   إلزى 

الوحدات الو ررة  في بدار ت الثورة ك نت ل ز  قزرز دة وبز عزِزبز ر ان 

الثورة لم ركن ممزعزع لز ز   ظز زرت ِزلزك الزقزرز دات  لزرز  اال زالم 

ال ر  ي وحدك من ع ل  ب لِدمل الم ريزي وشزيزعزه  الزنز   كزلز زم 

ع لبوا بذلك  هن ك ِن قض  إذا كز نزت اثيمزة ال ِزحزل مزن الزدامزل 

وأوبحت برد الم رج  فم  اليدوى من مشروعكم ولم ذا نزحزن هزنز   

على اثرض المع راة ِِقزدم عزلزى عزكز  مز  ذكزرِزم  لزكزل ثزورة 

قوانرن   الم وة ب    المع راة لر ت هي من ِِحمل الم ؤولرزة بزل 

النظ م رِحمل وير كل م  حول إلى الروم  الِف وض مع النظز م  مزن 

النظ م  مع الع كر  مزع الزمزلزرزشزرز ت  مزع مزن رزدك مزلزعزمزة بزدمز ء 

الشرف ء  لم رشر مشروعكم إلى مزؤِزمزر يزنزرز   اذا أردِزم ِزوحزرزد 

الو  الكرد  فيملة "م  ِبقى من الميزلز  الزوعزنزي" ال ِزمزدم مز  

ِرمون إلره  الح لة الوعنرة الع مة  مف وم ال زرز دة والزدولزة أظزن أن 

الروم ال ويود له  ال أعِقد أن هن ك ارِق ء في مع   حزي  الزوحزدة 

منذ فِرة عورلة رغم كل هذك المِ ررات  هل اثحيا  الزكزردرزة هزي 

أحيا  مؤ   ِرة أو درمقراعرة حِزى ِزمز ر  هزذك الزمزفز هزرزم عزلزى 

اتفق معكيم أن اةطياريين اليكيرديييين ال ييميليكيان اثرض  أعِقد ال. 

. المريعرة الق ئمة ولدت مرِة وهن ك أعا ء فر   ال رمزثزلزون المرونة

 إال أنف  م. دور المثقفرن م لو  منذ يمن.

األستاذ  الل رفاعي "من الرعيل األول في الحيركية اليكيرديية": 

نيحين كيكيرد لينيا خصيوصييية مشروعكم هو في الحقرقة مشزروعز ن  

  وقضية في سوريا ي   أن ننطلق منها فيي حيركيتينيا وتيحياليفياتينيا

نقِر  مع من رِف م    زواء كز ن فزي أو ز ع الزنزظز م أو فزي أعزر 

المع راة  نحن مع الشع  ال ور  بك فة مكون ِه  واقعزنز  رزمزِزلز  

عن واقع أموِن  في اثيياء اثمرى  وعلى قر دة حركِن  أن ِوزرز  

مشروع   وفق هذك المووورة  علرن  ك   االوزدقز ء والزمزؤرزدرزن 

 لقارِن  في الو ع ال ور .

علرن  البزحزث عزن أ زبز   مز  األستاذ م دل شاهين "مهندس": 

رحول في  وررة  برأري  إلى الروم لم راع أحد ردك عزلزى الزيزر   

م  رحول في  ورر  هي ثورة أمرركرة  النزظز م وحزِزى الزمزعز رازة 

ال وررة لم ِمري  من الفلك واالردرولوير  اثمرركرة  م  رحوزل هزو 

نِ ج حر  ع لمرة ث لثة  علرن  أن ال نبقى ي ل رن في المحعة  علرزنز  

االنعالق نحو مو لحن   علرن  أن نقبل بعازنز  الزبزعزض كزمزكزونز ت  

ولر  الِن يل عن مووور ِن   مشروعكم كحي   ر  ي هزو يزرزد 

 13ولإلعالم  وهذا هو المعلو   أن  مِف ئل هن ك فروة           
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 ِ ررمرة وعلرن  ا ِ الل  .
األسييتيياذ طييه خييليييييل "كيياتيي  وأعييالمييي": 

ميوقيف وطينيي وكيردي مشروعكزم رزنزعزلزق مزن 
  هزنز ك سوري، وضعتم الينيقياط عيليى اليحيروف

بعض اال ئلة في إشك لرة ِعرر  المع رازة  إذا 
ك نت المع راة ِِمثزل بزداعز  والزنزوزرة فز زي 
ِِقدم وِِو ع  أم  إذا ك نت المع راة الزمزعزِزدلزة 
، كم  ووفِمزوهز  فزي مشزروعزكزم فز زي ِزِزرايزع
 -أعِقد أن موق  المعز رازة بشزقزرز ز  "االئزِزال 
الِن رق" لر ت أفال مزن مزوقز  الزنزظز م ِزيز ك 
قاززرززِززنزز   فززي مززؤِززمززر حاززرنزز ك وأعززرزز   مززن 
المع راة في ِون  اِفقن  على عقد مؤِزمزر آمزر 
في درررك ولكن قوى مع راة وبحيزج مزمزِزلزفزة 
عرقلِه  حِى ِم ِ يرله إلى موعد آمر  الم م فزي 
مشروعكم هزو دعزوِزكزم لزوحزدة الوزفزو  وهزي 
نقعة مب ركة  نعم علرن  أن نزكزون مزِزحزدرزن وأن 
نثبت أنف ن  على اثرض  الزمزعزلزو  الزرزوم هزو 
يلو  كل أعرا  الحركة الكردرة لمزنز قشزة هزذا 

 المشروع وهذك المب درة الِي ِ يل لكم.
األسيتياذ مييحيفيوظ رشييييد "ميهيينيدس، عضييو 
مستقل في االمانة العامة وعضو ل نة اليعيالقيات 

 رؤرزِزكزمالخار ية للم لس اليوطينيي اليكيردي": 
يردة ومِكز مزلزة فزي الزظزر  الزحز لزي  اثحزداث 
واثمع ر والِحدرز ت مزِز ز رعزة  ثيزل اثيمزة 
ُِعقد مؤِمرات ولزقز ءات. لزلزنزظز م دور   ال وررة 
وللدول االقلرمرة والقوى الكرد ِز نزرزة دور أراز   

في أ  مشروع  كن  في ال  بق نردد أنزه الرزويزد 
مشروع كرد  في  ورر   حِى الميلز زرزن حزددا 
رؤرة لو ِم ِنفرذه  لكن  أوحز   مشزروع قزومزي 
ووعني  رؤرِكم  ر  رة ولكن كر   رِم ِنفرذه   
كل مشروع أو رؤرة ِِعل  من رحمل   وِزِزعزلز  

هذس الراية تتطل  مينيكيم اليبيحي  آلر ت لِنفرذه   
  أنِم لوحدكم ال ِ ِعرزعزون عن من يحملها معكم

حمل    هذك اإلدارة واعِرافكم ب   هزي ذات لزون 
ل وأن ِِعور وفزق ماز مزرزن  ُِفعَّ واحد  ري  أن 
إِف قرة دهوك كم  أشرِم فزي فزقزرة مزن رؤرزِزكزم. 
مع بكم يزرزد وهزو مزويزه إلزى الزقزوى الزكزردرزة 
والمع راة. نعلم أن اإلع ررن الكردررن وإع ر  
المع راة أرا    ِ رران في اِي هرن مِع ك رن  
كل واحد نقرض لآلمر. م ذا رويزد لزدرزكزم   مز ذا 
فعلِم في ظل هذك المعالة   قلِم علرن  أن نِن يل 
عن مووور ِن  حِى نِالقى  نزحزن الزكزرد عزن 
م ذا  نِن يل   أنِم أرا   كزنزِزم فزي دهزوك الزِزي 
ع لبت ب لفدرالرزة  واآلن مشزروعزكزم رزدعزو إلزى 
الالمركيرة  هن ك مالحظ ت أمرى ولكن أكزِزفزي 

 وشكرا  لكم.
األسيتياذ أميي يد عيثييميان "نياشييط سييياسييي": 
نشرت العدرد من المواقع مشروعكم عزلزى أ ز   
أنه مشروع لِالقي المع راة ال وررة  أعِقد أن 
مشروعكم هو ليحيل أزمية اليميعيارضية، عيليييكيم 

  عز لزبزِزم بزإلز ز ء تحديد آليييات اليحيل السييياسيي
الِوافق واالحِك م إلى العملرة االنِم برة  في ظزل 
أيواء وحرة و لرمزة  آلزرزة الزِزوافزق هزي أراز   
وحرحة وِعِمد في أم كن عدة  ك ن علركم أن ال 

ِحكموا علر   ب لفشل  ِيربِن  مع الِزوافزق كز نزت 
فز شززلزة   فززي مشززروعزكززم نززقز ع مزكززررة  حززي  
الوحدة هو مواع احِرام وِقدرر لدرنز   قزنز عز ِزه 
الِي نعِي ب   واعِه فزي مشز كزل عزدرزدة  لزكزن 
مشروعكم أثبت مرة أمرى إنكم مويودون ورقزم 

 وع  وم ِمرون في معكم ون يكم.
األسييتيياذ عيييييسييى أحييمييد "رئيييييس رابييطيية 

لو ودر هذا الزمزشزروع عزن المهندسين الكرد": 
ي ٍة و حبة نفوذ وِ ثرر  ك نت ِ ِعرع الاز زع 

اليميشيرو   ياء في  زبزرزل إنزيز حزه. أعزِزقزد أن 
  كزز ن رززيزز  أن رززركززي عززلززى الززيزز نزز  مييتييأخييراً 

الكرد   ك ن ري  أن ال رِامن المشروع الزبزنزد 
ال  بع والث من   ثن المياج الع م في الشز رع ال 
رقبل م   مثال  اث ز رز  مز يالزت ِزعزِزقزل الزقُزَوزر 
وِ وق م إلى الِينرد اإليب ر . االِف قز ت ومزنز ز  
دهوك فشلت ب بز  ِزفزرد عزر  قزو  ال رزقزبزل 

 الِن يل والشراكة.
المحامي محمود عمر "عضو م ليس أمينياء 
منظيمية حيقيوق اةنسيان فيي سيورييا )مياف ": 
المشيرو  كيفيكير وسييياسية وثيقيافية نيابيعية مين 

والزِزي  سياسة حز  الوحدة المت ذرة والراسخة
ِعود إلى بدار ت الِ عرنر ت من القرن الزمز ازي. 
أعِقد أن اثيمة لر ت في المش ررع  عندم  نيمع 
أن الحل مرج من أرد  ال ورررزن  عزلزرزنز  الزرزوم 
البحث وال عي لِقلرل الم  ئزر والزمزمز عزر الزِزي 
رِعرض ل   شعبن   نزِزمزنزى أن ال نزؤ ز  إعز ر 
ث لث نعمزق بزه اثيمزة الزحز لزرزة بزرزن اإلعز ررزن 
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 داود الشريان*
رزعززرز  اثكزراد ال ززوررزون فزي مزنزز عززق 
الشم ل الشرقي من  وررة  ورشكلون غ لبزرزة 
ال ك ن فزي مزحز فزظزة الزحز زكزة  فازال  عزن 
ويززودهززم فززي حززلزز  ودمشززق والززرقززة. وهززم 

فزي الزمزئزة مزن مزيزمزوع  51رمثلون قزرابزة 
ال ززوررززرززن  ولزز ززم دور بزز ري فززي الززثززورة 
ال وررة  وقدموا ِازحزرز ت مزالل ال زنزوات 
اثربع الم ارة. وك ن مروي م ِعزبزرزرا  عزن 
رفا م الظلم الذ  ِعراوا لزه ِزحزت حزكزم 
نظ م البعث. وعلى رغزم ذلزك  بزقزي اثكزراد 
محل شك ورربة من بعض قزوى الزمزعز رازة 
ال وررة  فاال  عن الزنزظز م  الزذ  كز ن وال 

 .«مونة«ريال رِع مل مع اثكراد ك عداء و 
رِفق النظ م ومعظم المزعز رازة عزلزى أن 
اثكزراد رززمزعززعزون لزالنزفززوز ل عزن الزدولززة 
ال وررة ومزلزق كزرز ن م زِزقزل  ورزعزِزبزرون 

بززقززرزز دة  « الززِززحزز لزز » الززِززعزز ون اثمززرززر بززرززن 
واشنعن والوحدات الكردرة  دلرال  يدردا  على 

اثكززراد  وروزورون الززمززوايزز زز ت  « ِز مززر» 
 .عربر    -اثمررة وراع   كردر   

العر  رزكزررون اثمزعز ء مزع اثكزراد. 
مالل غيو الزكزورزت يزرى ا زِزمزدام مز  ز ة 
حلبية لزفزازو يزرائزم وزدام ح زرزن  وقز ل 
أوح   النر ت الح نة وقزِز ز ف أمزرزرا  ِزنزبزه 
العر  الى ِقوررهم ِزيز ك اإلمزوة اثكزراد  
ولكن  رع ن م  ِبزمزرت هزذك الزحزمزلزة بزعزد 
يوال دواعي ا ِمدام ز . اثكزراد يزيء مزن 
الن رج الوعني ال ور   والقرز دات الزكزردرزة 

االنفو ل مع   أحمر ال رمكن نقز شزه  «ِعِبر 

 .«فاال  عن القبول به
واِ  م اثكراد ب لِ مر مع واشنعن ركزذبزه 
ِ رر  الوعود اثمرركرة الِي ك نت  راب   فزي 
الم اي  رع ن م  ِبمر بعد انِ  ء الزحز يزة 
الى دعم اثكراد  ف إلدارة اثمرزركزرزة لزرز زت 
م ِعدة إلغا   ِزركزرز  مزن أيزل اثكزراد  

 .ولن ِملق مواي ة مع إرران من أيل م
اثكراد ال ودرق ل م في المنعقة  ولز زذا 
رززيزز  أن رززعزز ود الززعززر  مززوقززفزز ززم الززقززدرززم  
وروبحوا حلف ء اثكراد وح انِز زم. رو زرز  
ال  بقة قدمِ م لقمة  ز ئز زة لشز ك إرزران عز م 

  وِززركززرزز  مزز ر ززت مززعزز ززم  ززرزز  ززة 05/2
اثرض المحروقة  وإرران ِنكزرت لز زم عز م 

في وفقة مع نظ م البعث في العراق.  0506
وفي ن  رة ِ عرن ت القرن الم ازي ِزحز لزفزت 
ِركر  وإرران اد اثكراد. أنقرة ك نزت ِزررزد 

  وإرزران »حي  العم ل الكرد زِز نزي«رأ  
  »مزيز هزد  مزلزق«الراغبة ب لِاررق علزى 

اّحت ب ثكراد من أيل هزذا الز زد . لز زذا  
كززرد ززِزز ن «فززإن ِاززمززرززم نشززر مززرائززع 

وأمب ر انِ  ك ت إن  نزرزة وأعزمز ل  »ال وررة
ِع رر عرقي اد العر  وِوزورزر مزقز ومزة 
اثكراد النظ م ال ور  والدف ع عزن أراز زم 
ب لمزؤامزرة  لزرز  فزي موزلزحزة ال زوررزرزن  
والمعلو  أن ِوبو اثيمة ال وررة من  زبزة 
للِكفرر عن ذنو  العر  بحق اثكراد  وفِزو 
 .وفحة يدردة مع أحف د وال  الدرن اثروبي
ال شززك فززي أن موززلززحززة الززمززعزز راززة 
ال وررة هي الِع ون مع اثكراد  ب عِزبز رهزم 
ييءا  من الن رج الوعني ال زور   وال زعزي 
الى مزلزق ِزواين بزرزن حز يزِز ز  الزى الزدعزم 
الزِززركززي وِززحزز لزفزز زز  مززع اثحزيا  الززوعززنززرززة 

 .الكردرة
اثكرد أن ِشوره  معة اثكراد ال وررزرزن 
أو الِاحرة بدورهم من أيل الحوزول عزلزى 
دعزم اآلمزررزن  ِوزر  غزرزر  زرز  زي فززي 

 .أح ن اثحوال  ومع  ق ِل في أ وئ  

رولزرزو2 ِزمزوي  2اثحد   -* يرردة الحر ة 
5102  
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ِن و  على إعالق   كب ر م ؤولي الدولة 

الِركرة  والعدرد مزن الشزمزوزرز ت ال زوررزة 
الززمززحزز ززوبززة عززلززى الززمززعزز راززة واالئززِززال  

ال ور   ممن ك نزوا حزِزى اثمز  الزقزررز  

ردعون الِز مزي واحزِزرام اآلمزر  فزي إعز ر 

حملة إعالمرة ظ لمة وشعواء  اشزِزرك فزرز ز  

العدرد من الي  ت  بزمزحز ولزة إلوز ق ِز زمزة 

الِع رزر الزعزرقزي ازد الزعزر  والزِزركزمز ن 

ب لمق ِلرن الكرد  بز زرزة  ِشزورزه وزورِز زم  

وِ لر  الرأ  الع م ال ور  واإل المي ازد 

الكرد   رع ن م  ِحول هذا الِحزررزض إلزى 

غع ء لعملرة ِ لل غز درة إلزى قزلز  مزدرزنزة 

كوب ني  وفق معة محكزمزة  ِزوحزي بزِزورع 

أي ية إ ِمب راِرة في ر م    نفذه  مرِيقة 
داع  اد المدنررن  في يررمة وحشرة را  

احرِ   م  رزفزوق الزمزمز زمز ئزة بزرزن شز زرزد 

ويررو  معظم م من الن  ء واثعف ل. حرزث 

أودرت اللينة ال ر  رة بر ن   في حرنه  كزمز  

ِن ول االيِم ع أمب ر ال يم ت اإلره برة في 

كل من فزرن ز  و ِزونز  والزكزورزت فزكز نزت 

 مواع إدانة وا ِنك ر . 

ِززدار  االيززِززمزز ع الززمززعززر الززمززِززنزز مززي 

لإلره   المِمزثزل بزمزشزروع ِزنزظزرزم الزدولزة 

وب قي أمواِ   من الِنظرم ت الي ز درزة الزِزي 

ال ِزِزوانزى عزن ارِزكز   الزفزظز ئزع وِزويزرزه 
النور  اثكبر من إره ب   وحروب   وزو  

المن عق الكردرة  بدءا  مزن الزحز زكزة ورأ  

العرن  مرورا  بكوب ني المنكوبة  وووال  إلى 

منعقزة عزفزررزن الزِزي ِزري  ِزحزت حوز ٍر 

م نٍق  قاى على معظم محوول   الورفي  

وِ ب  في ِوق  معظم الورش ت  وشلل في  

حركة الزِزنزقزل  وغزالء فز حز  فزي اثيزور 

واث ع ر  ب ب  شحة الوقود  مم  راز عز  

مع ن ة اثه لي والق عنرن  وريرد من مويز ت 

 النيو  وال يرة .

أكد االيِم ع على ارورة ِحلي اليمرزع 

برو  الم ؤولرة  ونبزذ الزمزالفز ت الزحزيبزرزة 
البرنرة  وِوحرد الوز  رزدا  بزرزد  مزن مزالل 

ِفعرل المريعرة ال ر  رة الكردرزة  وِاز فزر 
ي ود اليزمزرزع لزمزوايز زة مزعزر الزمزيز مزرزع 

الِكفرررة الِفيرررة وحروب   المفِوحزة عزلزى 

الكرد والمكون ت اثمرى  بزِز رزرزد مزفزازو  

من حواان   الشوفرنرة في اليوار االقلرمزي  

كم  نوك االيِم ع إلى ارورة الِزمزرزرزي بزرزن 

أيندات الحك م وال لع ت في بلدان الزيزوار  

وبرن شعوب   الي رة المِداملة عبر الزِز ررز   

والِي ِدفع بدوره  ارربة النياع ت اإلثزنزرزة 

والع ئفرة المفِعلة  كم  أكزد االيزِزمز ع عزلزى 

أهمرة وازرورات الزِزعز رز  بزرزن مزمزِزلز  

اثعر   ال وررة  رغم  وم  العنورررزن 

وأالعززرزز  الززنززظزز م  فززي بززث الززفززرقززة وإثزز رة 
النعرات  وفي ذات ال ر ق  حّمزل االيزِزمز ع 

نظ م الحكم اال ِبداد  الم ؤولرة اثولى فزي 

كل م  حل ب لبالد  نِرية ِعنِه  فزي انزِز ز ج 

الع كر  في مع لية اثيمة   –مر رك اثمني 

مِي هال  يمرع المب درات الزدولزرزة  وآمزرهز  

ِلك الِي رزحزمزلز ز  الزمزبزعزوث الزدولزي ال زرزد 

درم ِورا  وم  ربعث على االرِر   هن   هزو 

ِيارد اثووات ال زوررزة الزمزعز لزبزة بزوقز  

القِ ل ونير  الدم  والبحزث فزي آلزرز ت حزل 

 ر  ي  لمي لع لم  كن  من الداعرن إلره منزذ 

 بدار ت اثيمة. 
قّرم االيِم ع اثوداء اإلريز بزرزة لزوثزرزقزة 

مشروع الرؤرة الِي عرحِ   ال رئة الزقزرز درزة 

للحي   وأووى بمِ بعة شرح    وإرو لز ز  

ثكبزر عزدد مزن الزمزعزنزرزرزن  أحزيابز   وقزوى 

وأفراد  وِلقي المالحظ ت والمقِرحز ت  فزي 

م ززعززى لوززرزز غززة بززرنزز مززج وعززنززي رززؤ زز  

لم ِقبل أفال . كزمز  أكزد االيزِزمز ع عزلزى 

أهمرة اإلدارة الذاِرزة الزقز ئزمزة فزي الزمزنز عزق 

الكردرة  ودوره  اإلري بي في ِحقرق اثمز ن 

واال ِقرار الزنز زبزرزرزن  وازرورة إغزنز ئز ز  

وِعورره    رم  أن   أوزبزحزت هزدفز  لزقزوى 

الِكزفزرزر والشزوفزرزنزرزة  حزرزث أبزدت الزلزيزنزة 
ال ر  رة قلق   ِزيز ك ِوزررزحز ت وِز زدرزدات 

كب ر الم ؤولرن في الحكومة الزِزركزرزة  ازد 

هذك اإلدارة الفِرة  ورأت اللينة أن موزلزحزة 

شعبن  ِقِاي حم رِ    والِع مل مزعز ز  ومزع 

قوانرن   من منعزلزق الزحزرص والزِزوزورز   
ب لِعرض ل لبر ِ   ومم ر  ت الم رئرن ل ز   

وكذلك بِقدرر اري بر ِز ز  واحزِزرام قزوانزرزنز ز  

الِي ِو  في مزدمزة الزمزيزِزمزع  وفزي هزذا 

ال رز ق ارِز ت الزلزيزنزة ال زرز  زرزة ازرورة 

ا ِكم ل اإليراءات الق نونرة للحوول عزلزى 

الِرمرص الاليم بزمزويز  قز نزون اثحزيا  

الو در عن اإلدارة  كزمز  أكزد الزمزيزِزمزعزون 

على ازرورة  ِزعزيرزي الزقزدرات الزدفز عزرزة  

لوحدات حم رة الشع  والزمزرأة  فزي م زعزى 

لالرِق ء ب   إلى مو   قوة دف عرة يز مزعزة  

ِحظى ب لِف   كز فزة اثعزرز   والزمزكزونز ت 

 حول    بعردا  عن الِ رر  واثدلية. 
أبززدى االيززِززمزز ع قززلززقززه حززرزز ل الززِززعززِززرززم 

اإلعززالمززي وأحززكزز م اإلعززدام الززمززِززكززررة فززي 

كرد ِ ن إرران  كم  عبر عن ك مل ِا منزه 

مع قوات البرشمركة الِي ِِزوزدى لزمزشزروع 

ِنظرم الدولة في العراق والش م  في يزبز ز ت 

عززدرززدة  وارِززرزز حززه لززفززوي حززي  الشززعززو  

في االنِزمز بز ت اثمزرزرة   HDPالدرمقراعي 

ودموله إلى البرلم ن الِركي  وم  رمثلزه هزذا 

 الفوي من ِعور ِ ررمي .

وفي المِ م أبدى الزمزيزِزمزعزون ِزفز ؤلز زم 

حر ل انِش ر مك ِ  ومنزظزمز ت الزحزي  فزي 

ممِل  البلدات والمدن والمن عق الكردرة في 

الززدامززل ال ززور   وكززذلززك نززفززوذ الززحززي  

المِن مزي فزي الزعزدرزد مزن بزلزدان االغزِزرا  

 وانعق د  كونفران  ِ   بني   . 
في المِ م حّر  االيِم ع أهلن  في كوبز نزي 

وكر   بي)ِل أبرض( و يزمزرزع مزنزظزمز ت 

حيبن   و كل المدافعرن والمدافع ت  وهزنز هزم 

بزز  ززِززعزز دة الززحززررززة وعززرد داعزز   وامززِززِززم 

االيِم ع ب لِرحم عزلزى أروا  الشز زداء وال 

 رم  ازحز رز  مزيز ير الزحز زكزة و كزوبز نزي 

اثمررة   من بزرزنز زم الزرفزرزق مزحزمزد مزلزرزل 

 ِل غيال.  -عثم ن  

1 \7 \2112  

الل نة السياسية لحز  الوحـــدة 

 الديمقراطي الكردي في سوريا )يكيتي 

 م زرة داعشية ... تتمة

 بسم   الرحمن الرحيم))

ش دت مدرنة كوب ني الروم اعِداءا  وحشر  

من قبل ارهز بزرزي داعز  الزمزيزرمزرزن عزلزى 

اموِن  وامواِنز  الزكزورد فزي هزذك الزمزدرزنزة  

وك نت نِرية هذا االعِداء ا ِش  د عزدد مزن 

  .المواعنرن وير  العدرد من م

ندرن وبشدة هذا االعزِزداء الزال ان ز نزي   

واع ل  الزمزيزِزمزع الزدولزي اال زِزمزرار فزي 

م  عدة ودعم كوب ني وحم رة مواعنر   كزمز  

 . فعلوا منذ بدارة اعِداءات االره بررن علر  

اع ل  قوات الِح ل  اال زِزمزرار فزي    

م  عدة شع  كورد ِز ن فزي الزحزر  ازد 

االره بررن وحم رة هذا الشع  من ِ درداِ م  

كم  اؤكزد عزلزى حزكزومزة اقزلزرزم كزورد زِز ن 

وبشززكززل عزز يززل واززرور  ان ِ ززلززك كززل 

العرق وااليزراءات لزمز ز عزدة امزوِزنز  فزي 

  .كوب ني وغر  كورد ِ ن بشكل ع م

ِحرة ثروا  ش دائن  الع هرة   النور   

 لكورد ِ ن  

والززززززززززززعزززززززززززز ر 

لإلره بررزن واعزداء 

 ((. االن  نرة

هذا وقزد شز رك 

أعاززز ء مزززنزززظزززمزززة 

كزززوبززز نزززي لزززحزززي  

الوحـدة فزي مزرا زم 

دفززززن وِشززززرززززرززززع 

الش داء  كم  قز م وفزد مزن الزحزي  بزيرز رة 

 عوائل الش داء  مقدم ُ ل   الِع ي  الح رة.
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HDP يفوز ... تتمة 
 رسالة تهنئة

إلييى رئيياسيية حييز  الشييعييو  الييديييمييقييراطييي 

HDP ... 
 السيد صالح الدين دميرتاش ...

 تحية واحترام ...
% 01بمن  بة فوي حيبكم بزِزمزعزي حز يزي 

في االنِم ب ت البرلم نرة لِركر   نز زنزئزكزم أيزمزل 
ِ نئة  مِمنرن لكم وليمرع أودق ئكم ومن ورركم 
في عموم ِركر  وأريز ء كزرد زِز ن دوام الزِزقزدم 
والني   في العمل  لم  فره مرر الُكـرد وشزعزو  
المنعقة  وِا فر كل الي ود دفز عز   عزن قازرزة 

 ال لم والحررة والم  واة.

مّرة أمرى نب رك ني حزكزم الزِز ررزمزي هزذا  
وننقل لكم الِ ز نزي الزقزلزبزرزة ثعاز ء ومزؤاير  
حي  الوحـدة الدرمقراعي الكزرد  فزي  زوررز   

 آملرن لكم الِوفرق.
 52625102عفررن 

قزد  HDPومن الزالفزت لزالنزِزبز ك أن حزي  
حظي ب ووات نم   ر  رة وثق فرة وايِمز عزرزة 

الممثلة الِركرة ) بررن  ز ت( مرموقة  من برن   
المعروفة ب  م  مر  ورقول مراقبزونف هزذك هزي 
المرة االولى الِي ر ِعرع الكـرد فر   ومن مالل 
 ر  ِ م االن  نرة ورو  الوداقة والدرمقزراعزرزة 
الِي رِمِعون ب    الحوول على أووات النمبزة 

 .دامل الميِمع الِركي
 "برين سات  "

 تحرير تل أبيض ... تتمة
م  يد حي الي ر وح رة اللرل وحزي الشزاللزة 
ِعل  فر   من المدنررن اثكراد مز ز درة الزبزلزدة 
أو الِعرض ل يوم فور . ففر آال  المزدنزرزرزن 
ُِعز  كزثزرزر مزنز زم عزنزد  اثكراد بعد ذلك  وام
نق ع الِفِر  الزِزي ِزعزوق الزمزنزعزقزة. وُنز زبزت 

 .ممِلك ت الف ررن وأُحرقت
واندلعت اشِب كز ت فزي حزلز   فزي  -0/8

تيل عيرن وتيل ِموي2رولره  في مزنزعزقزِزي  58
الكردرِرن بزرزن يزبز زة اثكزراد وقزوات  حاصل

وحدات الحم رة الشعبرة من ي ة  واليزمز عز ت 
المزرِزبزعزة بزيزبز زة الزنزوزرة وِزنزظزرزم الزدولزة 
اإل المرة والير  ال زور  الزحزر  مزن يز زة 
أمرى. و رعرت هذك اليم ع ت اثمررة علزى 
ِززل عززرن  وأقزز مززت نززقزز ع ِززفززِززرزز  ومززواقززع 
للقن وة. وا ِمدم مق ِلو اليم ع ت الزمز زلزحزة 
مكبرات الووت في الم  يد لرز مزروا ال زكز ن 
اثكراد ب لم  درة وإال ِعرازوا لزلزعزنز . فزفزر 

 .اآلال  في الروم الِ لي
ِموي2رولرزه  امزِزد الزقزِز ل  55وفي  -0/5

إلى ِل ح ول حرث انزدلزعزت مزوايز ز ت بزرزن 
وحدات الحم رة الشعبرة وِلك اليم ع ت. وبزعزد 
اشِب ك ت مكثفة قوزرزرة  عزوقزت الزيزمز عز ت 
المز زلزحزة الزبزلزدة وداهزمزت الزمزنز يل الزكزردرزة 
وامِعفت من هم في ِ ن القزِز ل مزن الزريز ل. 

مكبرات الصيوت وا ِمدم أفراد ِلك اليم ع ت 
فييي الييمييسييا ييد فيينييعييتييوا األكييراد "بييالييكييفييار"، 
وأعلنوا أن "السيوف هي الفيصل بيننيا وبييين 

وُويز زت  من يقرر اليبيقياء فيي تيل حياصيل".
ِ دردات محددة إلى النز ز ء واثعزفز ل اثكزراد 
مف ده  أن من ربقى في البلزدة  زُرزعزِزبزر "حزالال  

 ."للمي هدرن
ورشززرززر نززمززع  ززلززوك الززيززمزز عزز ت  -021

الم لحة غرر الِ بعة للدولة في الرقة وحل  في 
ِموي2رولره إلى ويود حملة من قة وممعع ل   
ُِزبزرزن  ِ ِ د  ِشررد المدنررن اثكراد ق زرا . و
اث  لر  المِبعة والِ دردات ب لعن  وم  ِزالهز  
زد ِشزررزد ال زكز ن  من عملر ت االمِعز   ِزعزمُّ
على أ    ال ورة اإلثنرة. ورشكل ذلك ال زلزوك 
يززررززمززة الززحززر  الززمززِززمززثززلززة فززي الززِززشززررززد 

 الق ر .((.
 الختام 

رززبززدو أن هززنزز ك مززن رززررززد قززلزز  الززوقزز ئززع 
والحق ئق على ملفرة عقلر ت فوقزرزة وإقوز ئزرزة 
مّر علر   اليمن والِي ِفقد بوولِ   أم م إرادة 
الشززعززو  ال زز عززرززة إلززى حززررززِزز زز  وكززرامززِزز زز  

 اإلن  نرة  والبد للحقرقة أن ِنيلي.

 مشرو  راية قيد التداول ... تتمة

نزعزم رؤرزِزنز  بعد ذلك، أ ا  األستاذ حسين بدر على بعض األسئلة التي و هها الحضور، فقيال: 
ِنق م إلى ق مرن  وعني  ور  ع م وكرد  م ص  أكدن  فر   أن لكل فرد أو يزمز عزة أو مزذهز  أو 
ع ئفة... مووور ت هي مفردات في فا ء أو ع  القومرة  الوعنرة  و عندم  رِزعزرض الزوعزن إلزى 
المعر ... هذك المفردات ال ِ ِعرع حل اثيمة. قلن  أن الثورة  ثنزه لزم رزكزن مزمزعزع لز ز   أفزريت 

الدول اةقليمية والمال السياسي ساهما في قر دات محلرة وافِقرت إلى قر دة مركيرة ِنظم   وِقوده   
ال رويد أ  ِن قزض عزنزدمز  نزقزول أن اثيمزة رزيز  أن ِزحزل بز رز د   توسيع دائرة العنف والحر .

 وررة  وأن ِنِ ي الِدمالت الم ريرة الِي ِنعلزق مزن موز لزحز ز  الازرزقزة. رأرزنز  عزنزدمز  ِز زددت 
المو لو اثمرركرة في من بع النفع كر  حلقت ع ئراِ   وبدأت غ راِ    وعزنزدمز  ِزعزرازت موز لزو 
دول الملرج للمعر من الواع الرمني  كر    رعت وأنش ت ِح لف   ب ع ء ومش ركة دولرة. االئِزال  
ال ور  المع رض فشل إلى حد كبرر في قر دة الشع  ال ور   وقلن  أن المع رازة ِزِزرايزع  عزبزعز   
نحن ال نقود ب لمع راة الِي عندم  دملت إدل   أول م  فعلت هو هدم ِمث ل إبراهرم هن نو  مزن هزم 
ممثلو النظ م  هم من في دمشق  لم نقل إنن   نِف وض مب شرة مع م  قلن  رزيز  عزقزد مزؤِزمزر وعزنزي 
للمع راة ِنبثق عنه هرئة أو ميل  مؤقت رف وض النظ م بام ن ت دولرة. ال حل إال بز لزِزفز وض مزع 

  عزنزدمز  ال نزور وال ني يافيي اليحيقيييقيةهذا النظ م وفق هذك الرؤرة  عندم  نقول م  ِبقى من الميل  
( حي  وممثلي الم ِقلزرزن والزحزراك الشزبز بزي والزمزرأة  أرزن أوزبزحزت ِزلزك 05أ  ن  الميل  كن  )

المكون ت الروم  نحن كشع  لن  ثوابت ال نِن يل عن   أبدا   ولم نقود الِن يل عن حقوقن  عندم  ع لبن  
الِن يل عن ييء من مووورِن   الكرد ك ن ل م دور ب ري ومش ود في ِ رر   وررة  مشروعن  هذا 
لر  فقع لإلعالم  بل نعمل ل  نشرن ك وأوولن ك إلى كل اثحيا  الكردرة وإلى أعزرز   الزمزعز رازة 

 ِن رق(  وقد وولِن  مالحظ ت من ي  ت عدة  و نعرق ك فة اثبوا . -)إئِال 

أشكركم على هذا المشروع  أ  شيء ري  أن  الدكتور أحمد إبراهيم "دكتوراس في ال يولو يا":
ربدأ بمب درة  وأن رب در أن  . في م  لة الحقوق الكردرة وفي الش ن الوعني أِفق معكم في مز  ذهزبزِزم 
إلره  بعده  ِحدث عن أمور ِ ررمرة وِي ر  عدردة لشعو  ويم ع ت  وِز كزد فزي الزوقزت الزحز لزي  

إلزى أراز زم   مزئز ت كيف نعيد أبناء شعبنا اليميهيا يريين وقبل أن نوحد حركِن  وقبل أ  شيء آمر 
اآلال  في الممرم ت بكرد ِ ن العراق وِركر  والم رج  إذا ظل الواع بز زذا ال زوء   زنزكزون أمز م 

. ري  على أعرا  حركِن  أن ِقبل بعزاز ز  بزعزاز    أن وسنكون متخلفين عن الواقعك رثة حقرقرة  
ميقيوميات اليبيقياء ِِن يل لبعا    لم ذا ال ن ِعرع اليلو  مع بعان  في ق مشلو   رزيز  أن ِزؤمزن 

  فز زم بزحز يزة لزمزن رزدرزر شزؤونز زم ومزن رزؤمزن لز زم والحياة لما بقي من أبناء شعبنا عليى األرض
 وثوالدهم الحم رة.

المهندس أكرم حسين: إذا كنتم مقتنعين بيهيذس اةدارة اليقيائيمية وبيعيقيدهيا اال يتيمياعيي ليمياذا ال 
لم ذا رِم حور ِعورر العالق ت الكرد ِ نرة بإقلرم كرد زِز ن الزعزراق فزقزع   هزنز ك  تنضمون إليها؟،

 ِشظي في المع   ال ر  ي الكرد .

ف  قلن ه  بملء الفم  أن اإلدارة الح لرة ازرورة مزرحزلزرزة ونزِزعز مزل وأكد  وأ ا  السيد بدر ثانيًة،
مع   إري بر    غ رِن  الِقورم وإيالة ال لبر ت وِالفر   وِثبرت اإلري بر ت  من وزنزعز ز   مزن رزدرزرهز    
نقول إنن   ندعم   ثن   أفال من الفواى ومن داع   أم  لم ذا ال ننام إلر    ف ذا الزقزرار بزحز يزة 
إلى درا ة يدرة برن الرف ق والقر دة  وهي بح ية إلى قزرار مزن الزحزي   ثنزه  زرزمزثزل ِزحزوال  فزي 

  ر  ِن  المعِمدة.

وق لف لم نكن نود أن ِِحزول هزذك الزنزدوة بعد هذس المداوالت، ختم األستاذ مصطفى مشاي  الندوة 
إلى ندوة  ر  رة  ولكن كن  ماعررن لإلي بة عن بعض من أ ئلِكم. كن  نِمنى أن ن ِزمزع أكزثزر إلزى 

مشروعنا هذا يتيطيلي  آرائكم  ب لِ كرد  نن ق  المشروع مع اثحيا  أرا    وقد وولِ م ن مة عنه  
  نعلم أن الوقت لر  في و لحن   ولكن  نعمل كل م  بو عن   مولحة شعبن  هزي منا العمل والمتابعة

بوولِن  وهدفن  ولر ت الحيب رِي الارقة. حول اإلدارة الق ئمة  عندم  ندمل   أو ننام إلر ز   زِزكزون 
وفق فحوى وما مرن إِف قرة دهوك  ارق الوقت لم ر عفن  لال ِم ع إلركم أكثر  نِرق  مزالحزظز ِزكزم 

 وآرائكم المكِوبة أرا   ونشكر حاوركم.
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 جبهات ساخنة وحروب باردة...!
الِنظرم ت الي  درة  بنفوذه  و عوِ   ب ِت وب ال  على منعقِن   والِود  لزمزشزروعز ز  الزيز هزلزي 

أوبو م مة ملحة ِقع على ع ِق مكون ت المنعقة قبل أرة ي ة أمرى  عداء هذك الزِزنزظزرزمز ت لزلزكزرد 

ِيلّى في حر  داع  على كوب ني وشنك ل  والفظ ئع الِي ارِكبِ   فرز زمز ...وعزدد الازحز رز  وحزيزم 

  .الدم ر الذ  ملفِه ِلك الحر 

دحّر فلول داع  وعردهم من كوب ني وِل أبرض  لم َرِرق للكثرررن ممن أعم هم داء العنزوزررزة   

إال أن البعض من القوى والفع لر ت االيِم عرة من أبن ء منعقة غربي الفرات المِ ممة للحدود الِركرزة 

)يرابل    منبج   الب     اعياي( ك نت قد ح ولت الِواول مع الكرد بح   أمب ر وِق ررر من أيزل 

الِع ون اد   عوة ِنظرم الدولة وِحررر من عق م  من ظالم إم رِ   الزِزي ِزمزِزد إلزى ِزمزوم مزنزعزقزة 

عفررن  وهذا م  أث ر حفرظة حك م ِركر  لرشنوا على الكرد حملة إعالمرزة رز ئ زة  ِزنز و  فزرز ز  كزبز ر 

م ؤولي الدولة على إلو ق ِ مة الِع رر العرقي ب لمدافعرن الكرد  وإعالق الِ دردات ادهم  ِبنز هز  

أرا   اإلعالم الموالي لحي  العدالة والِنمرة  وبعض أبواق   المعزروفزرزن  والزعزدرزد مزن الشزمزوزرز ت 

المح وبة على المع راة ال وررة  وبعض رموي اإل الم ال ر  ي والعروبرون  ن هرك عن ا زِزنزفز ر 

اال ِمب رات الِركرة والدولة العمرقة وِ ل ل   في المنعقة إلث رة النعرات وملق الفِن بزرزن مزكزونز ِز ز  

من كرد وعر  وِركم ن  في م عى لِشكرل مزيزمزوعز ت مزدعزومزة بز لزمز ل وال زال   مزوالزرزة لز ز   

وي هية ال ِمدام   كمعة بدرلة اد الكرد في ح ل فشل مشروع الزحزي  الزحز كزم انزِزياع الزمزوافزقزة 

الدولرة على إنش ء منعقة ع يلة على عول حدوده  مع  ورر   أو رفض ينراالِ   لزمز ز مزرة الزِزدمزل 

الع كر  رغم أن هذك المن عق هي امن الي رافر  ال وررة وأ  ِدمل ِركي في شؤون   ر ِي ِزحزت 

بند الِدمل في شؤون دولة ي رة مرفوض ومدان ح   القوانرن الدولرة  لكن الحي  الزحز كزم كز ن قزد 

ِورع في الش ن ال ور  الداملي منذ البدارة  ولم ُرمِ  ق دة العدالة والِنمرة أينداِ م ومشروع م  كمز  

لم رِمكنوا من إمف ء ارِب ك م وغاب م من الني ح ت الِي رحقق   الكرد وِزيارزد فزرص الزِزعز ون بزرزن 

مكون ت الشم ل ال ور  على عول الحدود برن الدولِرن والذ  مزن شز نزه عزيل ِزركزرز  عزن الزدامزل 

 ال ور  وفشل مشروع  آردوغ ن.

رغم المعورة المحدقة بن  ككرد  ورررن  برن يزبز ز ت الزحزر  ال ز مزنزة مزع داعز   وحزمزالت 

الِشوره والِ درد الِركرة  ال يالت معظم قر داِن  الحيبرة ِعر  عور الحرو  البرنرة الزبز ردة  ازمزن 

أعره  وانِم ءاِ   الِقلردرة  بعقلرة م  قبل الحدث ال ور   وم  قبل الزِزحزوالت الزكزبزرى فزي ال زرز  زة 

الدولرة  ِراهن في ِعيري الذات على إاع   اآلمر الممِل  أو إل  ئه  دون إدراك حزقزرزقزي لزلزمزعزر 

الداهم على اليمرع  وال إقرار بز لزمزوزرزر الزمزشزِزرك  ِزفزِزقزر إلزى رو  الزيزمز عزة  وأوزول الزعزمزل 

المؤ   ِي  م  أن رنش  مال  ييئي برن فورلرن حِى رِزعزعزل الزعزمزل الزمزشزِزرك بزرمزِزه  وِ زود 

القعرعة  وِبدأ مع رك الِوررح ت والِوررح ت الما دة  ِحّول اهِم م الش رع الزكزرد  مزن قاز رز  

ع مة ومورر شع   إلى مالف ت مفِعلة  من أيل منو  أو مز ز م أو حوزة...)الزمزيزلز  الزوعزنزي  

ال رئة العلر   المريعرة الكردرة(  حرث ِبدأ مِ ه ت الِنظرر واالِ  م المِب دل  والزقزاز رز  الزِزفزوزرزلزرزة 

الث نورة  الِي من ش ن   ِعمرق ال وة برن اثعرا   وِكرر  ح لة اإلوعف ف ت والِمندق والزمزحز ور  

والنِرية هي مق مرة على الظرو  الدولرة ال  نحة لبلورة قارة الكرد وحقزوقز زم  وهزدر لزلزيمزن فزي 

 .الموقع المع  والمواوع المع  

م  رثرر القلق  هو وِررة العنوررة المِياردة اد الُكـرد في الفِرة اثمررة  والزِزوزعزرزد اإلعزالمزي 

الو م  الذ  ررافق أ  ني    رحققونه على اثرض اد فلول داع   في م زعزى عزدائزي مزفزازو  

من قبل البؤر الشوفرنرة  للنرل من  معة وحدات حم رة الشع   وِوورر الكرد كمزكزون أشزد مزعزورة 

على أمن المنعقة من ِنظرم الدولة نف ه ومشروعه الي هلي،  وم  ربعزث عزلزى اث ز  هزو ا زِزمزرار 

ح لة الِمل  ال ر  ي والِشِت الِنظرمي وفواى اثحيا  والمزعز   فزي أو ز ع الزحزركزة الزكزردرزة 

والالمب الة الم ِشررة برن الشرائو والفع لر ت الميِمعرة اثمرى  وا ِمرار الح لة الكردرة فزي عز زدة  

عر  واحد دون اآلمررن في الوقت الذ  ال بدرل فره الزبزِزة عزن ِزوحزرزد الوزفزو  وِاز فزر يز زود 

   . اليمرع للرد على مياعم الشوفرنررن وإفش ل مشروع داع 

HDP يفوز جبدارة 

بعد نش ع ت وحمالت انِم برزة 

ق م ب   حي  الشعو  الدرمقراعزي 

الذ  ِعرات مك ِزبزه العزِزداءات 

عملرزة  مزن بزرزنز ز   001ِي ويت 

ِفيرر مزدرزنزة آمزد إبز ن مز زريز ن 

مع بي لزلز زرزد وزال  دمزرِز    

را  احرِ   ش داء ويرحى  ف ي 

الحي  في االنِم ب ت الزبزرلزمز نزرزة 

الِركرة الِي يرت في ال ز بزع مزن 

ش زر حزيرزران الزيز ر  وِزيز وي 

%  لرحيي ثم نرن مزقزعزدا  01عِبة 

برلم نر    وبذلك مّثل إرادة الشزعز  

الززكززرد  فززي ِززركززرزز  مززن مززالل 

مع    رز  زي مزِزين بزعزرزد عزن 

الززِززشززنززج وردات اثفززعزز ل ومززِزز ززم 

ب لقرم الدرمقراعرة واالن  نرة  مزمز  

اكِ   عع  وِ ررد ن زبزة البز   

ب   من مكزونز ت الشزعز  الزِزركزي 

اثمرى  ون ل ا ِح  ن العدرد من 

الي  ت الزدولزرزة. كزمز  شزكزل هزذا 

الفوي نورا  للزشزعز  الزكزرد  فزي 

أيياء كزرد زِز ن اثربزعزة  وكز ن 

مواع فزمزر عزمزوم أبزنز ئزه  ثنزه 

ر  هم في ِزوعزرزد أواوزر اثمزوة 

برن شعو  المزنزعزقزة ور ز هزم فزي 

 ال رر بمشروع ال الم في ِركر .

وبز ززذك الززمززنزز  زبززة وّيززه ال ززرززد 

 زكزرِزرزر   –محي الدرن شرز  آلزي 

حي  الوحـدة الدرمقراعي الكزرد  

في  ورر  )ركرِي( ر  لزة ِز زنزئزة  
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